
   
 

 
 

Prestan Professional AED Trainer 
 
Gebruikershandleiding - NL - PRESTAN AED TRAINER 
 
Waarschuwing: De Prestan AED Trainer is alleen bedoeld voor trainingsdoeleinden. Het is geen echte  
AED en zal geen schok afgeven. Wij raden het ten strengste af om de AED Trainer in eenzelfde ruimte 
als de echte AED op te bergen. Dit om verwarring te voorkomen. 
 

 
De AED Trainer klaarmaken voor gebruik 
1.  Verwijder de plastic verpakking van het instructieboekje, de module, de twee extra 

verbindingspinnen en de set volwassen trainingselektroden. 
2.  Verwijder de kartonnen houder uit de doos. 
3.  Haal de Prestan Professional AED Trainer uit de doos. 
4.  Rits de draagtas open. 
5.  Haal de Prestan Professional AED Trainer uit de draagtas. 
6.  Plaats de tweetalige instructiemodule aan de achterkant van het apparaat in de linkeronderhoek. 
7.  Montage elektroden 
 - Verwijder de plastic verpakking van de Prestan Professional volwassen trainingselektroden 
 - Neem het eind van de AED Trainer kabel dat niet is bevestigd aan het apparaat 

 - Verwijder de zwarte verbindingspin door op het smalle uiteinde te drukken met een pen (zie de 
afbeelding beneden)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

Monteren van de trainingselektroden 
• Plaats de elektroden in de connector (zorg ervoor dat de afbeelding op de elektroden aan 

dezelfde kant als de zwarte verbindingspin geplaatst wordt). 
 

 
 

Plaats de pad en de verbindingspin in de connector. 
 

 
 

Zorg ervoor dat de elektroden aan de juiste kant geplaatst worden (zie afbeelding hierboven). 
 

• Druk de zwarte verbindingspin terug in de connector. 

• Open de witte elektroden cassette. 

 

• Verwijder het doorzichtige plastic van de AED elektroden door deze voorzichtig naar beneden te 
rollen. U kunt het doorzichtig plastic weggooien. 

 

• Bevestig de pads aan de binnenzijden van de witte elektroden cassette en sluit de cassette. 

 
 



   
 

 
 

 

Vervolg monteren van de trainingselektroden 
• Rol de kabel op en plaats deze in de hiervoor bestemde put, plaats de elektroden hier bovenop. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Taal keuzeknop 
De taal keuzeknop vindt u rechtsboven op de Prestan AED Trainer. 

• De taal keuzeknop is bedoeld om de taal te selecteren die de AED Trainer zal gebruiken. 

• Door de toets in te drukken, kunt u schakelen tussen de twee geïnstalleerde talen. 

• Het apparaat zal altijd starten met de taal waarin de AED Trainer is afgesloten. 

• U hoeft het apparaat niet aan te zetten om het control panel te bedienen. 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

 
Controlelampjes 
De controlelampjes vindt u rechtsboven op de Prestan AED Trainer onder de taalknop. 

• De controlelampjes kunt u bedienen met de scenario keuzeknop, de volumeknop en de 
pauzeknop. 

• De lampjes zijn rood of geel. 

• Voor elke functie wordt via de controlelampjes de status kenbaar. 

• Tevens maken ze ook kenbaar of de AED Trainer in de half- of volautomatische modus staat. 
 
 

 
Scenario keuzeknop 
De Scenario keuzeknop vindt u rechtsboven op de Prestan AED Trainer onder de controlelampjes. 

• Met de scenario keuzeknop kunt u 1 van de 5 protocollen op de AED Trainer instellen. 

• Een rood controlelampje betekent ‘schok’ 

• Een geel controlelampje betekent ‘geen schok’ 

• De controlelampjes dient u van links naar rechts te lezen. 

• Bijvoorbeeld: Rood-Rood-Geel, betekent ‘schok - schok - geen schok’ 
 

Scenario’s: 
1. rood-geel-geel Schok - geen schok - geen schok 
2. rood-geel-rood schok - geen schok - schok 
3. rood-rood-geel schok – schok - geen schok 
4. geel-geel-geel 3 x geen schok 
5. rood-rood-rood 3 x schok 

 
 

 
Volumeknop 
• U kunt kiezen uit 3 verschillende volumeniveaus. 

• Door op de volumeknop te drukken zet u het volume harder/zachter. 

• Het niveau wordt weergegeven met gele controlelampjes. (1) low, (2) medium, (3) high volume. 
 
 

 
Pauze/play knop 
• Met de pauze/play knop kunt het scenario pauzeren en weer opstarten. 

• Wanneer het scenario op pauze staat, zullen er 3 gele controlelampjes knipperen. 

 
 
 
 
 



   
 

 
 

 
 
 
 
 
Volwassen trainingselektroden 
• De AED Trainer gaat automatisch verder in het protocol wanneer de elektroden goed zijn 

aangesloten. LET WEL! De connectiepunten (2 ronde pinnetjes in het midden van de pads) dienen 
contact te maken. 

• De elektroden hebben een lange bruikbaarheid, minimaal 25-30 keer. 

• De Prestan AED Trainer beschikt over een uniek systeem voor vervanging van de pads. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volautomaat/halfautomaat 
De Prestan AED Trainer is op simpele wijze in te stellen als half- en volautomaat. 

• Het apparaat wordt geleverd in de halfautomatische modus. 

• Om de AED Trainer om te schakelen naar de volautomatische modus dient u de volgende stappen 
te volgen. 

• Zorg ervoor dat de AED Trainer uitgeschakeld is, druk op de aan/uit knop tot u 2 x achter elkaar 
een pieptoon hoort, dit duurt ongeveer 10 seconden. LET OP! BLIJF WACHTEN OP DE 2E 
PIEPTOON. 

• De schokknop zal nu knipperen. 

• Kijkt u naar de controlelampjes: 
1. Wanneer er 3 gele controlelampjes branden, bevindt de AED Trainer zich in de 

halfautomatische modus. 
2. Wanneer er 3 rode controlelampjes branden, bevindt de AED Trainer zich in de 

volautomatische modus. 

• Druk op de schokknop om te schakelen tussen vol- en halfautomaat. 

• Druk op de aan/uit knop om de modus op te slaan en de AED Trainer uit te schakelen. 
 
 

Schoonmaak instructies 
Het is van belang de Prestan AED Trainer schoon te houden. Indien u de AED Trainer wilt 
schoonmaken, kunt u deze het beste afvegen met een schone, vochtige, zachte doek. Indien de AED 
Trainer extreem vuil is, kunt u minimaal schoonmaakmiddel gebruiken. Om de levensduur van het 
apparaat te waarborgen dient u voorzichtig te zijn met water. De AED Trainer mag absoluut niet 
ondergedompeld worden. 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

 
 
 

Professional AED Trainer afstandsbediening 
(optioneel – wordt niet standaard geleverd) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
 

 
 

Probleem oplossingen 
Symptoom Mogelijk probleem Oplossing 

De taalmodule past niet. • De taalmodule kan maar op 1 
manier geplaatst worden. 

• Draai de module 180 graden 
en probeer deze nog eens te 
plaatsen. 

Het apparaat start niet. 
 

• De module is niet geplaatst. 
• De batterijen zijn niet goed 

geplaatst, zijn leeg, of zitten er 
niet in. 

• Plaats de module opnieuw in 
de AED Trainer. 

• Herplaats de batterijen op de 
juiste wijze. 

• Vervang de batterijen. 

Het doorzichtige plastic is 
lastig van de pads te 
verwijderen. 

• Buig de elektroden voorzichtig. 
Verwijder dan de plastic. 

• Bekijk het monteren van de 
trainingselektroden. 

Beide pads maken contact met 
de reanimatiepop, maar de 
trainer start niet met analyse. 

• De pads zijn ondersteboven in de 
connector geplaatst. 

• De lijm is versleten. 
• De contactpunten maken geen 

contact. 

• Plaats de pads op juiste wijze 
in de connector. 

• Vervang de pads. 
• Druk de contactpunten stevig 

aan. 

De pads vallen uit de kabel 
connector. 

• Controleer of de zwarte 
verbindingspin is geplaatst. 

• Plaats een nieuwe 
verbindingspin. 

De blauwe klep sluit niet goed. • De elektroden kabel is niet goed 
opgerold. 

• De elektroden cassette is niet 
juist geplaatst. 

• De elektroden cassette is niet 
juist gesloten. 

• Rol de elektroden kabel juist 
op. 

• Plaatst de elektroden 
cassette overnieuw. 

• Sluit de cassette op alle vier 
de hoeken. 

De trainer start met 
analyseren, zonder dat de 
elektroden op de pop geplakt 
zijn. 

• De pads zijn niet goed geplaatst 
in de cassette. 

• Herplaats de pads in de 
cassette. 

De trainer geeft een schok 
voordat op de schokknop is 
gedrukt. 

• De trainer bevindt zich in de 
volautomaat modus. 

• Verwissel het schokprotocol 
naar halfautomaat. 

Wanneer ik op ‘play’ op de 
afstandsbediening druk, start 
de AED trainer niet. 

• De afstandsbediening reageert 
niet op de trainer. 

• Zet de trainer aan en gebruik 
de afstandsbediening. 

De trainer gaat plotseling uit. • De batterijen zijn (bijna) leeg. • Vervang de batterijen. 

De knoppen op de afstands-
bediening reageren niet. 

• Indien de trainer uitstaat werkt 
de afstandsbediening niet. 

• Richt de afstandsbediening op de 
AED trainer. 

• De afstand tussen AED trainer en 
afstandsbediening is te groot. 

• Zet de trainer aan en gebruik 
de afstandsbediening. 

• Richt op de trainer. 
• Houd de afstandsbediening 

binnen 3 meter van de 
trainer. 

 


