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Voor je begint…
Inleiding 
Dit toestel wordt gebruikt als hulpmiddel om praktische 
vaardigheden in te oefenen tijdens een gesimuleerde 
hartstilstand.  

De Trainer is zo ontwikkeld dat je ermee een realistische 
training kan uitvoeren in het gebruik van de defibrillator, 
zonder dat er daadwerkelijke een op- en ontlading van 
elektrische energie plaatsvindt. 

Met een draadloze infrarood-afstandsbediening kan de 
instructeur de Trainer op de gewenste ogenblikken 
bedienen tijdens de oefensessies 

Tip   
Een uitgebreide handleiding wordt eveneens 
meegeleverd, een versie in PDF kan je downloaden via 
de website van RTC Limburg. 

Uitpakken en controleren 

1. LIFEPAK CR—T-AED-TRAINER  
2. Zachte draagtas met identificatiekaart  
3. Gele plastic dop voor de schokknop 
4. QUICK-PAK-oefenelektroden  
5. Afstandsbediening 
6. Elektrodeconnector 

7. Uitgebreide handleiding  (NL) 

Onderdelen 

Zachte draagtas met  identificatiekaart 

LIFEPAK CR—T-AED-TRAINER 

Deksel schokknop 

QUICK-PAK-oefenelektroden 

Afstandsbediening 
 Elektrodeconnector 



3 

De Trainer gebruiken…
Open de klittenband aan de achterzijde van de AED 
Trainer en schuif de afstandsbediening uit het 
opbergvakje. 

Open het opbergvakje aan de binnenkant van de  
opbergtas 

Neem de oefenelektroden met de stekker uit het 
opbergvakje. 

Opbergvakje 

Achterzijde toestel 

Klittenband 

Afstandsbediening 

Deksel 
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Steek de stekker van de oefenelektroden in het 
contact links bovenaan van de AED-trainer 

Schuif de houder van de kabels in de opening 
links van de stekker. 

 Verwijder het deksel van de oefenschokknop  

De AED-trainer aanzetten   AAN/UIT knop aan de zijkant van het toestel. 

Zijkant 

ON - OFF

deksel 
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Setup procedure om snel te beginnen  

Schakel de AED Trainer  in met de AAN/UIT-knop ¼
op de zijkant van het toestel. 

Beknopt overzicht knoppen en functies 

Knop Functie Knop Functie

Indrukken om SCHOK GEADVISEERD
te wijzigen in GEEN SCHOK 
GEADVISEERD. Deze functie is alleen 
actief tijdens gesimuleerde analyse. 

Eenmaal indrukken om het LET OP-
symbool in het display te activeren. Druk 
nogmaals op de knop om te wissen. 

Indrukken om de oefenelektroden AAN 
of UIT te zetten. 

Indrukken om de werking van het apparaat 
tijdelijk te onderbreken. Nogmaals 
indrukken om de werking te hervatten vanaf 
het punt van onderbreking. 

Indrukken om BEWEGING 
WAARGENOMEN AAN of UIT te zetten. 
Deze functie is alleen actief tijdens 
gesimuleerde analyse. 

Indrukken om het volume van de 
luidspreker te wijzigen. Het volumeniveau 
gaat omhoog en keert terug naar het 
laagste niveau nadat het hoogste niveau is 
bereikt. 

Indrukken om het MOERSLEUTEL-
symbool op het display te activeren 
(alleen actief als de Trainer zich in de 
gesimuleerde UIT-status bevindt). Druk 
nogmaals op de knop om te wissen. 

Indrukken om naar de gebruiksinstellingen 
van de GROENE KEUZE-knop te gaan. 

Indrukken om het CHARGE-PAK-
symbool op het display te activeren 
(alleen actief als de Trainer zich in de 
gesimuleerde UIT-status bevindt). Druk 
nogmaals op de knop om te wissen. 

Indrukken om naar de gebruiksinstellingen 
van de RODE KEUZE-knop te gaan. 

Tip  
Taaloptie wijzigen 

Functie niet beschikbaar.  PIJL NAAR RECHTS-knop indrukken om 
naar de volgende gebruiksinstelling te 
gaan. 

PIJL OMHOOG-knop indrukken om de 
gewenste optie te selecteren. 
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Instellen van schokprotocollen  

Richt de afstandsbediening op de achterzijde van het
toestel en druk op de GROENE KEUZE-knop         van 
de afstandsbediening,  

Kies het gewenste schokprotocol F1, F2, F3 of F4,  C1 
of C2  (C1 is de standaardinstelling) à zie tabel 

Druk nogmaals op de GROENE KEUZE-knop         om 
het schokprotocol te bevestigen. 

Afstandsbedieningsknop Schokprotocol van de 
AED-Trainer 

Schokvolgorde 

Kleurendisplay 

    F1 Vast protocol 1 SGGG 

    F2 Vast protocol 2 SSGG 

    F3 Vast protocol 3 GSGG 

    F4 Vast protocol 4 GGGG 

    C1 Instelbaar protocol 1 
(Zie handleiding 

blz.22) 

SSSSSSSSS 

    C2  Instelbaar protocol 2 
(Zie handleiding 

blz.22) 

GGGGGGGGG 
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Een oefensessie uitvoeren  

Activeer de AED Trainer met de ovale ON ¼ OFF 
knop.. 

Volg de gesproken instructies van de AED Trainer 
op en plak de elektroden op de gewenste plaats 
van de reanimatiepop. 
Twee LED ’s op de AED Trainer blinken rood op. 

 Wanneer de oefenelektroden door de cursist goed 
zijn aangebracht bevestig je dit met functieknop F2
van de afstandsbediening. 

Twee LED ’s op de AED Trainer lichtten groen op. 

Volg de instructies        van de AED Trainer verder 
op.  

De duur van de oefensessies vind je terug in de 
schakelvolgorde van de tabel Setup procedure om 
snel te beginnen 

Tip  
Het maakt niet uit welke elektrode je het eerst neemt. 

Schakel de AED Trainer uit via de ON/OFF knop ¼
aan de zijkant van de AED Trainer. De Trainer 
schakelt automatisch uit na 15 minuten niet gebruikt 
te zijn.  

Na afloop van een oefensessie 
Haal de oefenelektroden van de oefenpop door de elektrode aan het uiteinde van de kabel vast te pakken 
en  onder een hoek van 45° van de oefenpop te trekken. Trek NIET aan de kabels van de elektroden!  

Controleer de AED-trainer en meld eventuele gebreken aan RTC Limburg 

LED ’s (groen) 

LED ’s 
(rood)


