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Test uw RaucneMnte3 Emargency lnslmction Device geregeld om u ervan te vergewissen dat de
batterijen het nog doen en het apparaat werkt zoalu het hoort. Zie de volgende bladzijden voor de
tentprocedures. Als n denkt dat RencueMate® niet werkt zoals het hoort, gebruik hem dan niet of
reken er niet op totdat hit weer beddtfeklaar in
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gai .i cartihcaten op het gebied van nerute hulp, reanimatie. gebmik AED, brandbsstriding,
ontruiming en communicatie, zie wwun.ravcnemate.eu, of www aadnnlutions en of bal +31 (O( 495
563445 voor maar informatie.

MutaV vervangt een opleiding en certificaat niet. Voor aanbevelingen belreftende opleidin

Lees dv Handleiding van ReucueMateift door en zorg ervoor dat u (en iedereen die de Emergancy
Instruction Device misschien ooit zal moeten gebruiken( zich grondig vertrouwd maakt met
ReocueMatetfiEmergency Instruction Device voordat er zich een (nood(uitnatie voordoet.

‘nuoitonitvui vvogl urotiot 01 pviinbvi enoieioap agt ageui touueo io ‘®ateanonaH Xq papivoid
uoimonimvui pun uoitetulotu! agt puetv.iapun mounno ‘aoieag uoitonlteul 6oua6uaw ®atntanova
agt jo uoitaiado agt puemniepnn Allnm touueo ugur auoéua éq paen aq mou pnoge ajamnganoea

R

Gebruik RescueMatei6l b( een beginnende brand, communicatie t(dens een hulpverlening en
ontruiming van een gebouw alleen als trainingapparaat.

‘®atemvjanonad eI papnpu ton ve aoue;ninsn paounvpe geen ot pavon uo
ei janosaj agt govv joj enuntul ‘(uognoggia prij meJId ueadoun( OVéd agt gpv azuapiozoe ut

oj

In overeenstemming met EFAC (European First Aid Certification( z(n de letuelu waarde hulpver
lever alléén mag doorvenvijzen naar de professionele help niet opgenomen in RescueMatei6i,

‘Âtuo aoivap ftuiuie4 n en ®atetnjanoavtr
ann ‘6uipinq n 40 uoitnnonva pue donabuama nn ftuenp uoiteoiunluwoo ‘alg 6ugien n 10 anno u

gn’i

RescueMate® mag niet worden gebruikt door personen die de werking van RescueMate® Emer
gency Inutruction Device niet ten volle begrijpen, de door ReucueMate® gegeven informatie en
instructies niet begr(pen of niet de nodige beslissingen kunnen nemen om die instructies te volgen.

‘uoitenmin (Âouabiawa( as ei aiagt aiojaq uoltniado np
pun aoluaQ uolonJmnu Âoua6iaw ®anpnnona agt gpv (aulvag uoltonimnul Aoue6iaw agt avn
01 dIagil auoMava pue( mianinod azunqwnj élgbnoiogt pen aping niavfl ®ateivjanonatr agt pea

jsii ge sieqgo io stasinoX ;nd

Vraag toestemming aan de persoon die hulp nodig heeft (of de ouder of voogd van een kind( voor
dat u hulp geeft. Indien de hulpbehoevende persoon niet kan communiceren, mag n ervan uitgaan
dat hij z(n toestemming gegeven heeft.

japio 6uigiov ivdoid cl nl t gun tt no Alal jo ann tou op ‘Xliadojd 6uiuogoun tou ei ®anganona
avaiaq noé II ‘neinpanoid tnat ioj nabnd bnlMollom agt aag ‘AlJadoid buitniado ei mlun ag pen gnaij
we nanateq ntl ajnn agem o AlJeInbaJ aoivn uogoninu ÂounflJaw3 ®atevjanonatr inod tnaj.

Indien n vermoedt dat het om ernstig lelnelo, een ernntige ziekte, brand! communicatie tijdens de
huisyrlening of ontruiming van een gebouw gaat. waarschuw onmiddellijk de hulpdienslen door
‘iste noodnummer te bellen, of bngeef u naar de dichtslbizijnde dienst upoedeisenda hulp.
î

Beslissingen in verband met eerste hulp of brandbestnjding kunnen beslissingen over leven en
dood zun. Sommige beslissingen en handelingen kunnen ernstige letsels of de dood tot gevolg
hebben.

WAARSCHUWINGEN

Breng uzelf of anderen ntet tn gevaar.

nq nuoitnpg GSV®
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JOJ 5fffl5 56f (o( tc+ bnllleo hq io na nuoilnloepanMMar JO naatnwanonarwuw te aqe
noiteoiunwwoo pen uoltenonva ‘loituoo aug ‘3 na bulnn ‘d3 ‘pia mis 6uiuiaouoo nuoiuaw
-tuooai uoleogimJao pan bululeij, ‘noltaoggiao pun buluimm joj atnptugnv n mou a ®ameinjanonatr

£

Welkom bij RescueMate®.
Dit unieke interectieve systeem voor eerste hetp, reunimetie, gebruik AFD, brendbeetr(ding. corn
municutie tijdens een hulpvertening of ontruiming ven een gebouw zet u helpen om zelfverzekerd
te reugeren op noodsiluuties. Neem enkele minuten de bid om u nu eI vertroewd te meken met het
uppuruet, zodut u ktuur best om te bundelen ets sr zich een noodsituetie voordoet.
Gebruik RsucusMuts€i bij een beginnende brend, commsnicutis tijdens een hulpverlening en
ontmiming ven een gebouw utlssn els truivinguppuruut.
Lees ulte instructies door voordul o ReecusMutsit, gsbmikt.

OO-ReucusMete® truining
=

auick-Quulily RsecusMets@ heining.

Hoewel ReecueMete® Emsrgsncy tnslruction Device de gebruiker met gesproken inetmctiee door
de procedures leidt, ie het epperuut bedoeld ter onderutsuning ven de eerste hulp, reenimufie,
gsbmikAEo, brundbeetrijding, communicutis tijdens een hutpvedening otontruiming ven een
gebouw en niet els vsrvuvgmiddsl voor een gedegen opleiding. De potentikle gebruikers wordt
deerom geudviuserd een *QORescssMuts® truining te volgen om volledig voorbereid Is zijn op
nooduituutise. Onze opleidingsmogelijkheden die worden besproken in het hootdstuk Opleiding
ven deze Hendteiding zijn zowel hendig ele koetenetticiknt.
*

De procedures die zijn opge--men in RoecuoMute® zitn in overeenstemming
met de huidige richtlijnen van Europsun First Aid Certittcution (EFACj en de
CPR / AED -normen van het Intemational Liaivon Commiltee of Revuscitation
(ILCOR) en de Europeun Hsart Foundutions. 0e procedures voor eerste hulp
en noodsituutiee zitn in overeenstemming met de Europeen Firut Aid Munuul
(EFAM), die zijn bepuufd door bef ungrijke opleidingsorgunivnties, zonts de Eu
ropese Rode Kruis orgunieatiee, de Europese Reunimatie Ruud (ERCj en zijn
in overeenstemming met de huidige richtlqnen voor brundbestrijding van kleine
branden, communicatie bil hulpverlening en ontruiming van gebouwen.

Aeneprakelitkheid ven de gebruiker: de “Good Samuritan” -wetten vorschillen
van land tot land maar beschermen doorgauns lskenhulpverlenerv die te goeder
trouw handelen en vritwaren hen van civielrochtelitke vervolging ingeval de hulp
faalt.

ReecseMuts® Emergsvcy Instruction Devics jElDj

©AED Solutions bv

RsucusMete® EIO geut vergezeld yen:
• Hendleiding
• Gurestis (3 jeurj
• Regietretisuenmelding vie www.rsscssmuts.eu
• 3M-bettsrijsn
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voor meer informatie
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ven AED Solulionu bv. Zie inmw.rencuemate ee, lvvav.aednolution8.eu al bel +31 (0) 495 563445

beginnende brend/communicefie tijdens een helpeerlening /ontruiming van een gsbouw/ Rl&E 1
Bedrijfsnoodplan of overige trainingen op dit gebied, kunt u terecht bij AED SoluIionn bv of partners

i hen te leren omgeen met RescueMelefi Emergency Inelruclion Device jEID). Voor infor
muvu over de EID-opleiding of opleidingen en certihceten eerste hulpfreanimetislAED/bentrijding

AEfl,Solelione bv, de ontwikketeer ven RescueMeleig, biedt potentiële gebruikers een opleiding

Afzonderlijke onderdelen ven dit nyuteem zijn verknjgbaar bij AED Solulions bv ot partners
ven AED Solufions bv. Zie www.rescuemale.eu voor informetie over deze accessoires.

herkenbeer.

(WO R6002(, det een hendig hulpmiddel vormt voor opfrisoeteningen, zowel individueel als in
groepsverband. Dit oplsidingspekket bevel een RencueMetetfi EID, verbandkoffer of verbandtan
mei letueluetu en een innlructiebook. De ReucseMate® verbandkoffer/verbendtau vervangt ook uw
huidige verbendmiddelen. Hierdoor wordt de hulpverlening lijdene de trainingen in werkelijkheid

RescueMetetfl EID ken worden sangeschaft ele onderdeel van een EID-opleidingspekket

Gebruik ResceeMefeif bij een beginnende brend, commenicetie tijdens een hulpverlening en
ontruiming van een gebouw elleen elu treiningeppereel.

AED Soletions bv, de ontwikkeleerven RencueMaleifi, beveelt een dele met de EID oefent en zich
ermee vertrouwd maaki voordat er zich een echte nooduituatie voordoet.

een beginnende brend communicatie tijdens een hulpverlening en ontruiming van een gebouw.

opfristraining voor de EID-gebwikere in eerefe hulp, reenimatie ) AED gebruik, brandbestrijding ven

RescueMete® Emergency Instruction Deeice (EID) is bedoeld voor gebruik in het kader van
een doordacht noodplan. Een noodpien zou ellijd moeten voorzien in een goede opleiding of

Opleiding

RsecueMete® Emsrgency Inetruction Devics )EID( wordt gebruikt als hulpmiddel Ier opfriseing
ven een gevolgds opleiding of eis real-time informatieverstrekker De knoppen van RescueMate®
EID bevettsn protocollen voor de mseste leteele (meer den 30) die aanisiding geven tot een
bejoek aan ds dienst epoedeisende help of opneme in het ziskenhuis, plus elle mindsr emuhge
dingen waarvoor eerete help nodig ie. Daemaaet geeft ReecueMetedi informatie over
,inestrijding een beginnende brenden, commenicatis tijdene esn hulpverlening sn ontruiming
0
br
van een gebouw. Maak e vertrouwd met de knoppen en de verschillende situetieu weerop de
knoppen betrekking hebben.

Gebruiksindicatles

Aan de slag

Emergency Instruction Device (DID)

gbneirjt no/t apinb o ota agt anp nisootoid 501104 pue rita/nv ing auaos agt goegp

aq suo!tnlos olvot
ejo ungnnonva pue ,fouaftiewa ue fteunp uogeoienwweo ‘eig ftug.injn njo anno ei
aouanbav inootoid iednid
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Activeer uw noodplan (indien aanwezig) en bel het nondnsmmer 0fl 12.
Haal snel de EID wet hutpverleningumateriaal en breng deze ter plaatse van het incident.
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•

RescueMatv% EID (WBR6001) werkt met dne gewone M-battenjen. De levensduur van de bat
terijen in afhankelijk van duur en freqaentie van het gebruik van de EID Nïeawe batterijen kunnen
in stand-by stand één jaar meegaan AED Solutions bv beveelt als voorzorgsmaatregel aan steeds
een eutra set van drie nieuwe AA-balterijen bij de hand te houden. Gebruik voor een goed resutiaat
geen eerder gebruikte batterijen. RescueMate® EID in niet in staat battvdjvn op te laden. Op
bars battedjvn kunnen wel gebruikt worden in RescuvMate®.
Zet de EtD alt als u de batterijen erin stopt Keer het apparaat om en open het batterijvakju. Plaats
de battvdjen conform afbeelding in het batteritvakie en stuit het deksel. Wanneer de batterijen goed
geplaatst zijn en op de AAN-knop wordt gedrukt, licht het lcd-schvrw op en geeft de EIO de eerutu
instructie. Druk op da gewenste knop ow verder te gaan- Als de EID niets doet, controtver of de
batterijen nieuw of goed opgeladen zijn, correct in het batterijvakje geplaatst zijn en hvt deksel
van het batteéjvakje goed gesloten in. Raadpleeg 1°robleemoptossing” voor meer bps als de EID
hiema niets doet.
Berg de EID op overeenkowstig uw noodplan of —protocollen. In het ideale geval zal dit op een
plek zijn bij de verbandmatenalen, AED. eventueel blusmiddelen en een plek die gvmakkelik
toegankelijk is, goed aangegeven in en regelwatige inspectie toelaat.
De EID ken perfect worden geplaatst in een jvan een alarm voorziene)
kast met het nodige huipverleningsmateriaal, het RescueMateW ver
bandaetayuteem, een automatische externe defibriltator (AEDj en een
klein bluvmirjcjel. Zie www.revcuemate.eu ot www.aedsolutions.eu voor
informatie over ReucueMatefh accessoires en AED-apparatuur.

RescueMateW gebruiken
RescseMate® EID is gemakkelijk te gebruiken. Druk op de wit wet groene AAN-knop om de EID
aan te zetten. Druk op de gewenste knop ow de gesproken en lcd-instructins voor de betrokken
situatie te activeren. Luister naar de gesproken instructies en/st volgde Icd-instrvcties, druk op de
VERDER/TERUG -knop stop dv JNNEE -knop wanneer vragen gesteld worden. De instructiv
zullen u vertellen wat te doen.

•
•

Lees het hoofdstuk WAARSCHUWINGEN van deze handleiding door Bij een noodsituatie moet
het volgende doen:
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Gebmik RescueMate® bil een beginnende brend, communicatie tijdens een heipvedening
en ontruiming van een gebouw elleen als trainingepparaat.

•

of cle instructies opnieuw afspelen

.,

technische hulpljn voor nadere informahe op nummer +31)0) 495 563 445 of via
infoligeedsolutions eu.
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ziekenhuis, plus alle minder emstige verwondingen waarvoor eerste hulp nodig is. Daarnaasl geeh
RescaeMate® informatie over brandbestrjding van beginnende branden, communicatie tijdens een

De knoppen van RescueMateihi EID bevatten protocollen voor de meeste letsels (meer dan
30) die aanleiding geven tot een bezoek aan de dienst spoedeisende halp of opname in het

Knoonen

u

Taaiknop
Door op de taalknop te drukken schakelt u heen en weer tussen de twee taal instructies, Rescue
Mate® start met de laatst ingestelde taal.

-

Votumeknoppen
Gebruik de + e knoppen om het volume van de EID aan te passen. Indien u zich ineen lawaaier
ige omgeving bevindl (meer dan 85 decibel) is het raadzaam zorgvuldig de lcd-instructies te lezen
om er zeker van te zijn dat u alle gesproken inetmcties hebt begrepen

Lcd-echerm
Het LCD scherm (Liquid Crystal Diaplay) van de EID tooni cruciale schriftelijke informatie en
geheugensteuntjes die overeenstemmen met de gesproken instructies. Indien het LCD:acherm
gedurende 10 minuten niet gebruik wordt, sluit het automatisch af. In de systeemvereieten is
bepaald dal het LCD.ucherm niet gedarende lange tijd mag worden blootgesteld aan temperaturen
lager dan 20”C of hoger dan + 50C.

Herstart 1 Ga naar het eerste protocol
Als s de Aanknop gedurende 2 seconden ingedrakt houdt, zal de EID opnieuw starten en naar het
eemte protocol gaan.

Om de gesprokenllcd-instracties te onderbreken, druk op de PAUZE-knop. Drak nogmaals op de
PAUZE-knop om de instructies te hervatten. Om een deel yen een instructie te herhalen, druk op
de TERUG-knop. Om naar het volgende deel yen de instructie le gaan, druk op de VERDER-knop.
Druk 2 seconden op “AAN’ om terug te gaan naar de odginele vraag en begin opnieuw.

L. sren

De EID uitzetten
Druk op de wil met rode UIT-knop om de EID uit te zetten. Om de balterijen te speren schakelt het
apparaat zichzelf automatisch uit als het gedurende 111 minuten viel gebruikt wordt.

Controleer of de plek veilig is ee volg de protocollen. Oebreik de EIO om u door de
juiste volgorde van hulpprotocolten te telden.

•

hulpverlening en ontruiming van een gebouw. Maak u vertrouwd met de knoppen en de verachil
lende nitnatien waarop de knoppen betrekking hebben.
1) Bewuntzijn, Reanimatie, AED (Automatinche Enlerne Defibrillator)
Deze knop leidt u door de verachiltende etappen van bewuatzijn, reanimatie (CPR) en gebruik van
deAED, met protocollen die npecitiek toegenneden zijn op votwannenen. De interactieve inntructien
begeleiden u hij het herkennen van een bewunteloon alachtoffer, beoordelen van de ademhaling.
uitvoeren van de atahiele zijtigging, reanimatie en alle overige benodigde inatructiea.
2) Ademhatingaatoring
Deze knop vertelt u hoede luchtweg van volwannenen te beoordelen en te openen, wanneer
en hoe bij niachtottern voorwerpen uit de luchtweg gehaald kunnen worden en hoe te reageren
op acute ademhatingaproblemen veroorzaakt door bijvoorbeeld atlarginche reactiea ot CDPD
klachten.

Aq nUOrlflO9 DEV@

9

ninoiwago nu gonn annodua nieuatnw nnopinzng
o nuogoeai oiBatin io naionaBiawn ttuitn pun atig woij ‘ntoootojd to Âtaljev e niavoo uotinq nai
noniod (9

ajoui pun ‘nwnq )gnng)
‘Buipaaq aAn ‘nda agt ot nwoiq ‘ninoiwago ‘npatqo u6!aiojJo pappaqwn nannaippe nottnq nig
AJntui a49 )L

nataqnip ot Bnipnodnai ioj nI030tOJd
napivoid nnie tt aDuetnlnnn pnauevpe gaan ot uagm woug pue ‘Lngoiv agt toatoid ‘ainzian e apung
pun uziuBooai o vrog noë ntint unie uogng ng nuopad nuiBue io agoitn ‘gontte pnag e f0 nalnuiw
tnig tnpnio agt Buunp nnuodnai njeudoiddn npivoid pun nwotdwën Ajitnnp! noë ndag nognq nigi
nuoitipuoo ntnov )g

vndn in gonu ‘peng agt ot nuun)ui putoudnnv gtiw
nap nt wog nod ntonitnui unie uottnq niuj Aiunnaoau ungw kintui agt aziiqoiuwi ot mag pen ‘w!tO!v
agt uvnw nI nu in ingjagw no nnoinionp ‘tuuwnnnnne ,f.in)ni gpw ndng uopnq ,fintnt aung vg
Ain)ul eung (9

3H lln o uagw npninui
pun ‘nwnq gnng pen nolluago ‘)p!nb!l pun ‘wentn ‘tung ‘aig) ewiagj buipnioui ‘uinq agt ja Apiavan
pun addt agt ot tuawtnait agt Butioitnt Ag Aiatn!idoidde pnndnni end ndag uottnq nuin ngj
nuing (t’

3) Bloeding
Deze knop behandelt allen van ematige bloedingen tot bloednenzen. zegt wanneer 112 moet
worden gebeld en geeft inatrnctiea over de beate manieren om het bloeden te atelpen, afhankelijk
van de ptaatn van de wond en de emat van de bloeding. Deze knop behandelt ook nhock, wat vaak
optreedt namen met bloedingen en andere tetnein,
4) Brandwonden
De knop Brandwonden helpt a om pannend te reageren door de behandeling af te atemmen op
het aoort brandwond en de ernat ervan, namelijk thermiache brandwonden )vnar, hitte, atoom an
vloeintof), chemiache en atratingabrandwonden, en zegt a wanneer u 112 moet bellen.
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5) Botbreuken
De knop Botbreuken biedt hulp bij de beoordeling van het tetatel, de benliaaing om het aluchtoffer
al dan niet te verplaatnen en de manier waarop het letnet zo nodig geïmmobilineerd kan worden.
Deze knop zegt n ook wat u moet doen aln er vermoedelijk hoofd-, nek- of ruggenletanin zijn.
6) Acute zinktebeetden
Deze knop helpt u.nymptomen te herkennen en pannend te reageren tijdnnn de cruciale enrnte
minuten van een hartaanval, beroerte of Angina Pectoria.
De knop zegt u ook hoe npilepbache aanvallen te onderkennen en behandelen, het alachtoffer te
baachermen en wanneer profennionele hulp in te roepen. Hij bevat ook protocollen om te rea
bij diabeten.
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7) Oogletuela
Deze knop behandelt binnengedrongen ot vreemde voorwerpen, chemicaliën, klappen op het oog,
bloedingen van het oog, )ntralingn)brandwonden, en meer.
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Schroet hel vakle aan de achterkant van het apparaat Ina zndat u hij de mediakaart-/ SD
kaartpoort kunt.
Een geüpdatele SD-kaarl nI mediakasrt dient u te kopen bij AED Snlutions bv of een
partner van AED Solulinnu bv
Neem hel deksel van het vakje.
Neem de geïnstalleerde SD-/mediakaart eruit en vervang ze door de geüpdatete kaart.
Zend de verouderde of vnrige kaart terug aan AED Solutions bv Postbus 3124,
6039 ZO Slramproy Nederland. Zie www.raucoemate.eu, of bel +31 jO) 495 563445 of via
email intnl)4aednoluhonn ee voor meer infnrmatie.

RescueMatecfiï EID is een apparaat vonr de lange termijn dat kon worden getipdatel en aangepast
aan wijzigingen in de wetenschappen: eerste hulp / reanimatie! gebruik AED 1 brandbestrijding /
ontruiming van een geboum / communicatie tijdens een hulpverlening die zorgen voor een betere
hulpverlening en betere resultaten voor slachtoffers van noodsituaties In de EID kennen met de
goedkeuring en met medewerking van AED Solutions bv ook instructies worden opgennmen die
betrekking hebben np specifieke risico’s of speciale noden van de klanl of eindgebruiker.

lipgrading van de EID naar aanleiding van wijzigingen in de protocollen

12) Vraagteken
Als u niet weet op welke knnp u mnet drukken helpt ReacueMate© u donr een reeks JA-NEE
vragen nm u te helpen bij het bennrdelen en behandelen van de nituatie.

11) Cnmmunicalie
Deze knop behandelt de communicatie tijdens een hulpverlening, de cnmmunicahemiddelen en de
alarmeringeprocedure.

itruiming
Deze knop geeft infnrmalie over de algemene regels bij ontruiming van een gebouw, de taken van
de bedrijfehelpvertener, wat de eluchiwegen zijn, wat een verzamelplaate in en ander relevanle
informatie.

9) Brandbeatrijding
Deze knop geeft intormatie nver de norzaken van brand, de verechillende brandklaneen, het
gebruik van kleine blonmiddeten, de deurprocedure en beginnende branden.

8) Vergitligingen
Deze knop bevat diverne prntncollen, van beten en steken tot allergische reacties nt blontstelting
aan gevaarlijke sloffen zoals chemiache stoffen.

10
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Resetttng the ReacueMate® fl0
1f the device in exponed to etreng Electo Megnetic triterference )EMt), the
product may need te be reeet. To reeet the device remove the bntteriee end
reinntett.

-

-

-

-

the maintenanca in limited to periodicatly checking the fotlowing:
• Check the hatterien in the EID at leent once qaartedy by tarning the anit on and
preaning any ot the hattona.
• Reptace the hatterien it any ot the tottowing occar:
Audio inntruchonn tait to deploy
A nerina of dota appear on the LOO acreen
The LCD acreen in not tanctioning properly
Audio inntrectionn are niow or garbled
(Sea Troablenhooting for additionat information)
• The anit automaticatly nhatn oft after a 10 mineta period of time it not ened to
preaerve batterien.
• Familiarize yoerneltwith the Ff0.
• Do not immerne the EtD in water, ltqaidn, or other nahatancea.
• The EtD in denigned to be weather-reaiatant and regged. het it in not nehmeraibte.
• The EID in not intended to be atored oataide er enponed to eetreme temperaturen
for long periodn ot time.
• Do not ntore the EtD near heatern, barnern, ntoven, tireptacen, or other heet
noercen.
• It the EtO in dropped or in ntreck hy en object, tam it on end venty that t morka
pmoperty. Check the outnide of the EtD. It you nee any crackn er ether eigna of
demnge contact AED Setuhenn be immedintety ter technical nupport
et +31 (0) 495 563445 er throegh emait intetRinednotutiene.ee

RencueMate® EtO in eaay to maintain. Other than checka recornmnnded after each ene ot the EtD

Matntaining the ReacueMate® fl0

Maintenance
Protocoin are apdated frequently in reapenne to changea in recommendatinna baned on ncientittc
renearch by the ERC/tLCOR, EFAC. European Huart Foundatien and other major training organi
zatinnn. ReacaeMate® EID in a tong term anaet danigned to attow for updatea and changea in the
acience in quention that improae care and ontcomen tor victimn experiencing acate emergencien.
Thene apdated protocotn are aaaitabte to RnncueMate® ownern tor an ongoing annuat tee or one.
time epgrade teea. Reginter for apdatea ontine at www.rencaematn.eu or contact AED Solationn
bv or a partner of AEO Sotationn hv. Ceatomer Service may be reached at +31 (0)495 56’”
throagh emait infoldoednotutionn,ee to anawer any additional qnenhona on thin nervice.
‘
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-ueMate® EID schoonmaken
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De EID wacht misschien op cm antwoord
op een JA/NEE vreng Druk op de TERUG
knop om de leotete instructie of vreag te
herhalen
De EID goot niet verder of geef niet nsur
de volgende instreche 51e ik op VERDER
gedmkt heb

-

Pos het voleme one door op de VOLUME +
koop te drukken Het volume kos afnemen ule
de bnftenilen leeg geraken Ale de geleidsie
tensiteit eiet toeeeemf sten op de VOLUME +
knop drukt probeer of het vervangee van de
bsfleniten helpt
De stem/hef geleid dst uit de EID kom! ie
eneweljke hoorbaar

-

Mogelijke oplossing
Coelrofeer of de EID oon stoot. Coetroleer
of de bntteritee er goed inzitlee. Als de
problemen onehoedee, stop er NIEUWE
batterijen in.

Probleem
Wseeeer ik op de keoppee vee de EID druk,
gebeurt er niets

Als e problemen oedervmdt bil het bedienen van ResceeMate® EID, raadpleeg doe de volgende
lijst voo mogelijke problemen ee oplossingen Als het probleem blijft beetene, coetocteer oeze
Kleelendienef op nummer +31(0(49556344501 vis emoil info/bleedeoletions ee voor verdere
help.

Probleemoplossing

De heiteekoet voo de EID koe worden echoongemsokt met eee zechte doek hevochtigd met
zeepwoter, hleekmiddel op boos von chloor (2 eetlepels per liter woter), echooemeekmiddelen op
bosje voo ommoniok of 70% isopropylolcohol (oetsmettiegsnlcohol)
Gebruik GEEN sterke solvenlen zoute ocetoe of echooemuokmiddelee met oceloe, hijteede molenslee of schoosmookmiddelee met eezymee om de EID of de occeseoires schooe te mokee.
Dompnl de EID NIET onder in vloeislotfen.
Sleniliseer de EID of de occessoiree niet.

r

Indien het nppnrnnf wordt blootgesteld nee sterke Electro Magnetische lelerlerneties (EMI), ken
batterijee eit
ReeceeMnte® EID opnieew moeten worden ingesteld. le dit gevel verwijderd cde
het opporaaf ee doel deze er opeieew in.

Opnieuw instellen van de RescueMate® EID

hulp op nummer +31 (0) 495 563 445 of vie email iefot0uedsolutioneee.

Power in battertea ja too tow to power
LCD acreen. lnntatt new batteriea,

Check data card to enaure it is prop
erly inatattud.Catl tolt free technicat
support for additionat assiatance. Calt
+31 (0) 495 563445, or throagh small
jfgjpndaeluliona.sjj, or through
w rsacusrnats.eu.

Preas Yen or No
being aaked.

Prees Next as an instruction aug
munt is in procena and nuuds to bu
continuud.

No worda appear on [CD acreen or
LCD acreen in flaahing.

[CD acrnen diaplaya massage “SD
Card in mivaing or not correctty inatatlud” or SD Card error measage.

The DID beepa whsn button next button is prevaud.

The EtD beeps when Yen or No in
presaud.

©AED Solutions bv

lnstatt New Battsriev.

LCD scresn diaptaya mensage “[ow
Battery Levet”.

12

Not snough power in batteries to turn
on EtD. tnstatl nuw batteries.

The EID maken cticking/ticking noise
when turned on or EtD witt not turn
on

a qusation is

Make nare new hatterlea have heen inntalled.
Contact technical support to diacusa
maintenance inctading potential SD card
replacement. CatI
+31 (0) 495 563445, or through ewail
intotBjaedaolutiona nu, or through
www.revcvsmats nu.

The EID only has dota that appear and (nat
keep acrotling on the LCD acreen.

as

Make oure that the equipmant ia atored within
the stated apscitcationa. Cail technical aapport it temperatare range in leus than 501
and higher than -20”C

The LCD ncreen in “black” and doen not ahow
any vinuat inages or charactera.

of

theae hang apa” in your equipment. CaIl
+31 (0) 495 563445, orthrough small
infoaedaotueona.eu, or through
v,ww.rsacuemate no

Make aere new batterlee have heen inatatled.
Prean the BACK button and thee puah NEXT.
Pteaae notify technicat support t you find any

The EID geta stuck and only ucrotlu dota on
the LCD acreen after numeroua inatractiona
have heen given. The EID wont proceed

when NEXT iv preaaed.

Possible Solution

Problem
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De EID wacht misschien op uw aetwoord

-

—

-

Zie pagina 11: Opnieuw instellen van de
RescueMalefi EID

Niet genoeg macht in batterijen om de elD te
bedienen. lostalleer nieswe batterijen

De EID wscht misschien op bevestiging door
op de VERDER knop te drukken. Drek op
de TERUG knop om de laatste instructie ot
vraag te herhalen.

herhalen,

-

op een JNNEE vraag. Druk op de TERUG
knop om de laatste instructie of nraag te

©AED Solutions bv
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AED Soluttons bv verwerpt elke attizwijgende garantie van verhandelbaar
held of geschiktheid voor een bepaald doel.

Garantie voor de RescueMatefi EID Unit
frrr Solutions bv garandeert het RescueMale® EID apparaat vrij van defecten in materialen en
ik onder normale omstandigheden voor de periode van 3 jaar vanaf de datum van aanschaf.
Dece garantie is alleen van toepassing voor de eerste aankoper van hel RescueMatefi EID ap
paraat. AED Soletions bv gleft geen verklaring of garantie van enigerlei aard evpliciet of irspliciet
betreffende de fysieke ResceeMatefi EID-unit.

Garantie

De klantendienst is online beschikbaar op www.rescuemate.eu. U kunt ons ook bellen op nummer
+3149)) 495 563 445ot bereiken via intoi19aedsolutions eu.

Gelieve voor garantie en om op de hoogte te blijven van EID-updates en wijzig
ingen in de protocollen het registrahetormulier OP de website
(www.rescuemute.eu) in te vullen.

Klantendienat

De EID doet niets en is bevroren.

De EID piepjes en uitschakelt

De EID geeft piepende geluiden als op de
knoppen JA) NEE gedrukt wordt

De EID geeft piepende geluiden sla op de
knoppen VERDER 1 TERUG gedrskt wordt

iofo@eedsolelions.eu of vie winv.rescuemate.
eu

Tel. nr +31(0) 495 563 445 of vie e-mail

parast zit. Conlacteer de technische hulplijn
om onderhoud te bespreken, inclusief een
mogelijke nervenging fl00 de SD-kaart.

ontbreekt of is

oiet correct geïnstalleerd” of
SD-kaart foutmeldisg”.

Mogelijke oplossing
Conlroleer of de SD-kaart goed in het op

Probleem
Het LCD-scherm geeft hel bericht 5D-kaart

14
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concerning any firni nid, CPR, nsing an AED, fire control, eeacnation of n building and commenica
tion dnring an emergency material or nnpplien nccompanying or retated to the RencneMnte® nnit.

AED Sotutiona te maken no reprenentation or warranly of any kind, either enprenn or implied.

No Warranty Concerning the Accompanytng First Ald, CPR, Using an AED,
Fire Control and Communication Suppllea

AED Sotetiona ho tas made a good faith effort to proeide tirnt ald, CPR, naing an AED, fire controt,
eeacnation of a bnitding and commenication daring an emergency information and inatructiona that
reflect the atandard of knowledge and acceptnd firnt ald, CPR, naing an AED. fire control, enacu
ation of a bnilding and cowmenicalion dering an emergency practicea al the time AED Solntionn
te inclnded the information and inntrnctionn in or wilt the RencneMate® nyntem. Howeeer, AED
Sointiona te maken no reprenentation, warranty, or gearanty concerning any anpect of the first nid,
CPR, nning an AEO, fire controt, eenceaton of a bnitding and commenication dnring nn emergency
information and inntrnctionn proeided, inctuding )bnt not limited to) the accnracy, nrrangement,
content, completenenn, tiwelinean, or neqnence of the information and inntrnctiona.
It, denpite AED Solulions ben dinctaimer of nech wnrrnnlien, any warranty armen concerning the
nottware or the first aid, CPR, nning an AFD, fire control, enaceafion of n bnilding and commenicn
tion during an emergency information and inntrnclionn. the dnration ol that warranty nhatl te limiled
to a period ot one yenr trom the date of perchane ty the first pnrchaaer of the RencneMate® nnit.
Fnrther, the remedy wilt regard to any nnch warranty stalt te for AED Solntionn te, al itn option,
either: (a) to tring the noftware or the first nid, CPR, naing an AED, fire control, enaceation of-—,
tnilding and commnnication dering an emergency information and inntrnctionn inlo comptiai
/t
the warrnnty or (t) to nnpply n new RencneMate4 nnit.

RencaeMate® disctaimn any imptied marranty of merchantability or filnena fors particular pnrpone
with regard to that noftmare, information, and/or inntrnctionn.
AED Solntionn te tan made a good taith elfort to proeide software that witt allow for proper and
reliable operation of the RenceeMate® enit. Portiona ot the noftmare may he conered hy wnrrantiea
proeided by the entitien providing the software to AED Sotntiona te. Howener, AED Soletiona te
itnelt doen not warrant that the aoftmare pronided in or witt the RencaeMnte® enit in free from
errorn or will operate properly (or operate at all) al any particalar time or ptace or in any particular
nituation.

and commanication during an emergency information and inntrectionn proeided in, witt, or
menen of the RenceeMate® unit.

concerning thn noftware or the firni aid, CPR, ening an AED, fire control, nencnation of a buil’twq

No Warranty Concerning Software, First Aid, CPR, Using an AED, Fire Con
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Gebruik de RescseMste©-unit en de software, informatie, instructies en benodigdheden geleverd
door of in verband met de ResceeMafeA op uw eigen risico. AED Solefione bv in in geen enkele
ndigheid aansprakelijk votgens enige theorie van aansprakelijkheid (coatracteeel of wettelijk
bepaald of door een onrechtmatige daad) voor enigerlei letsel, verlies of schade voortvloeiend
uit of verband houdend met het gebruik van de fysieke ReacueMateAl-enit of van de software,
informatie, inetmcties en benodigdheden geleverd bi; of verband houdend met RescueMate®,
of het onvermogen om deze te gebruiken. De verliezen ee schade die zijn uitgesloten omvallen
rechtstreekse, onrechtatreekne, strafrechtelijke schade en gevolgschade.
De aansprakelijkheid van AED Solufions bv tegenover anderen zal in geen geval hoger zijn dan de
aankooppriju betaald door de oorspronkelijke aankoper die de RescueMate® -enit heeft gekocht.
15
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Beperking van aansprakelijkheid: uitsluiting van bepaalde schade

AED Soletione bv heeft te goeder trouw alle inspanningen geleverd om materialen en beno
digdheden van goede kwaliteit te leveren. Een deel van deze materialen en benodigdheden kan
voorzien zijn van eigen instructies, garanties en waarschuwingen, die s dient te lezen en te begri
jpen. Als er ondanks de verwerping door AED Solstione bv van dergelijke garanhen een garantie
ontstaat betreffende het materiaal of de benodigdheden, ie de deur van die garantie beperkt tot
een periode van één jaar vanaf de datum van aankoop van het materiaal of de benodigdheden.
Verder zal het rechtsmiddel met betrekking tot een dergelijke garantie voor AED Solatione bv naar
eigen keuze zijn ofwel: ja) materialen of benodigdheden te verstrekken in overeenstemming met
de garantie of (b) nieuwe materialen of benodigdheden leveren.

AED Solefions bv geeft geen verklaring of garantie van enigerlei aard, evpticief of impliciet, over
eerste hulp, reanimatie, gebruik AED, brandbestritding, ontruiming van een gebouw en communi
catie tijdens een helpvertemng materiaal of benodigdheden bij of in verband met de RescueMateffi
-unit. ReeceeMate® verwerpt elke stilzwijgende gerante van verhandelbaarheid ot geschiktheid
voor een bepaald doel met betrekking lot bovengenoemde MATERIALEN EN BENODIGDHEDEN

Geen garantie betreffende software, eersfe hulp, reanimatie, gebruik AED,
brandbestrijding, ontruimen van een gebouw en communicatie tijdens een
hulpverlening materialen

held) ordening, inhoud, volledigheid. tjdigheid of volgorde van de inforinafie en inefruchee
Aln er ondanks de verwerping door AED Solufions bv van dergelijke garanties een andere garantie
ontstaat betreffende de software of de eerste hulp, reanimatie, gebraik AED, brandbestrijding,
ontreiming van een gebouw en communicatie tijdens een hulpverlening informatie en instructies, is
de duur vun die garantie beperkt tot een periode van één jaar vanaf de datum van aankoop door
de eerste aankoper die de RescueMate® -unit koopt. Verder zal hef rechtumiddel met betrekking
tot een dergelijke garantie voor AED Solefione bv naar eigen keuze zijn ofwel ja) de software of
dveçrste hulp, reanimatie) gebruik AED, brandbestrijding, ontruiming van een gebouw en corn
atie tijdens een hulpverlening informatie en instructies in overeenstemming te brengen met
5e srantie of (b) een nieuw ReecueMate® unit leveren.

CE

AED Solulions BV.
Postbus 3124
6039 ZG Stramproy
(The Netherlands)
Think Safe, mc.
1105 Hawkeye
Dove
Hiawatha, IA 52233
888-473-1 777
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Emergency Instruction Device
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