
   
Snelstartgids



Bedankt dat u gekozen hebt voor de automatische externe defibrillator ZOLL AED 3™. 

Dit is momenteel de meest geavanceerde AED ter wereld. Volg deze eenvoudige 

instructies om uw AED 3 in slechts een paar minuten te configureren. Zodra de 

configuratie is voltooid, noteert u het serienummer en logt u in bij www.zollaed3.com 

om uw AED 3 te registreren voor een uitgebreide garantie. 

Neem bij eventuele vragen of problemen contact op met ZOLL via +1-978-421-9655, 

stuur een e-mail naar tservice_master@zoll.com of neem contact op met de 

geautoriseerde wederverkoper bij wie u uw AED 3 hebt gekocht.

Welkom
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Documentatiemap:
• Snelstartgids

• PlusTrac™ -activeringscertificaat

• ZOLL AED 3-reddingsschema/poster

• ZOLL AED 3-bedieningshandleiding

In de doos:

• ZOLL AED 3

• Documentatiemap

• CPR Uni-padz™

• ZOLL AED 3-batterij 

Inhoud
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Log in op www.zollaed3.com en profiteer van de volgende voordelen:

• Registratie voor de gratis uitgebreide garantie van 2 jaar

• Configuratie van uw PlusTrac-account met behulp van het PlusTrac-activer
  ingscertificaat*, zodat u een jaar lang gratis gebruik kunt maken van
  PlusTrac 

• Volgen van de status van uw AED 3

• Volgen van de opleiding van uw hulpverleners

• Online beheer van uw AED-programma

• Ontvangst van meldingen en herinneringen via e-mail

• Ontvangst van resultaten van zelftests die vanuit uw AED 3 naar 
PlusTrac zijn verzonden via uw lokale WiFi-netwerk

• Ontvangst van informatie over de benodigde instellingen van uw online
  ZOLL-account voor het uploaden en beheren van klinische gebeurtenis
  gegevens in ZOLL Case Review™

*Het activeringscertificaat bevindt zich in de documentatiemap

Installatie van de ZOLL AED 3AED-registratie voltooien
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Open de verzendverpakking en verwijder de inhoud.
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Haal de CPR Uni-padz uit de verpakking.

Steek de connector van de kabel voor de CPR Uni-padz in de 

elektrodeaansluiting op de AED 3.
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Haal de batterij voor de AED 3 uit de verpakking. Houd de batterij vast bij de 

lipjes aan de zijkanten. Het label moet zich aan de buitenkant bevinden. 

Plaats de batterij in de achterkant van de AED; de batterij klikt hoorbaar vast. 

Zorg dat het uitsteeksel aan het uiteinde van de batterij in de 

coresponderende uitsparing van het batterijvak valt.
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De ZOLL AED 3 voert een automatische zelftest uit. Sluit tijdens de zelftest 

de CPR Uni-padz aan op de achterkant van de AED. Het label op de 

verpakking moet hierbij naar u zijn gericht. 
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Nadat de zelftest van de AED 3 is voltooid, controleert u of de test is geslaagd door te 

luisteren of u het gesproken bericht “Apparaat OK” hoort of door te kijken of u het 

groene vinkje ziet in het statusindicatievenster. Uw AED 3 is nu gereed voor gebruik. 

Als u nog vragen hebt, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing in de documentatiemap.
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Vragen:
Neem contact op met de technische dienst van ZOLL of met 
een geautoriseerde ZOLL-vertegenwoordiger in uw regio.

Technische dienst van ZOLL:
Telefoon: +1-978-421-9655
E-mail: tservice_master@zoll.com 
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