Geachte heer/mevrouw,
U hebt ervoor gekozen dat wij voor u bijhouden wanneer de electrode-cassette van uw
HeartStart HS-1 AED vervangen moet worden. Volgens onze gegevens is uw cassette nu
aan vervanging toe. U kunt dit zelf controleren door deze datum op uw oude cassette te
controleren.
Bij deze brief treft u de nieuwe cassette aan. Om te voorkomen dat uw AED niet
bruikbaar is op het moment dat elke seconde telt, hebben wij het volgende advies:

Belangrijk, vervang de electrode-cassette direct!
1. Haal de nieuwe electrode-cassette uit de wit/rode verpakking.
2. Plak de bijgeleverde sticker met tekst ‘TREKKEN’ over de plek
op de cassette waar nu ‘PULL’ staat.
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3. Laat de batterij in de AED bij het vervangen van de electrodecassette.
4. Schuif de vergrendeling aan de bovenzijde van uw AED
opzij. Neem de oude electrode-cassette uit het apparaat.
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5. Na het verwijderen van de electrode-cassette zal de AED een
piep geven en melden ‘plaats een nieuwe electrode-cassette’.
6. Plaats eerst de onderkant van de nieuwe cassette
in het cassettecompartiment.
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7. Druk de cassette stevig aan totdat de cassette op
zijn plaats klikt.
8. Als de cassette is geplaatst geeft de AED een piep en meldt de
AED ‘electrodes voor volwassenen, in geval van nood druk op
de groene aan/uit knop’ .
Wacht even af, na enige tijd gaat het groene lampje
(rechtsboven de aan/uit knop) knipperen.
9. Doe de AED terug in de rode draagtas, uw AED is weer klaar
voor gebruik.
10.Waarschuw uw medegebruikers dat zij nooit zomaar de
gesealde verpakking van de electrode-cassette mogen
openen. De electroden zullen hierdoor hun kleefkracht
verliezen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u
altijd contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
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