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XFT-120H CPR-polsband 
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1. Productintroductie 
De CPR-polsband maakt gebruik van versnellingsmeters 

en geavanceerde algoritmes om de snelheid en diepte 

van borstcompressies tijdens reanimatie te detecteren en 

feedback te geven.  

 

 

Snelheidsindicator 

Compressieteller 

Diepte-indicator 

Scherm 

    Knop 

USB-oplaadpoort 
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2. Gebruiksinstructies 
The CPR-polsband kan los worden gebruikt of in 

combinatie met de XFT-120G AED Trainer. 

2.1 Gebruik los 

2.1.1 Aanzetten van de polsband 

Houd de knop op de polsband 3 seconden lang 

ingedrukt, de snelheidsindicator rechtsboven verandert 

van wit naar rood naar groen en vervolgens verschijnt 

het XFT logo in beeld. 

 

2.1.2 Start van de reanimatie 

Nadat de polsband is ingeschakeld verschijnt  voor 

10 seconden op het scherm. Druk binnen de 10 

seconden op de knop en op het scherm verschijnt  

en de polsband gaat de standalone modus in. 

 

Feedback CPR-polsband 

Icoon Feedback Opmerking 

 
Compressie is te snel >120 per minuut 

 
Compressie is normaal 100-120 per 

minuut 

 
Compressie is te langzaam <100 per minuut 

 
Compressie is te hard >6 cm 

 
Compressie is normaal 5-6 cm 

 
Compressie  is te zacht <5 cm 
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Wanneer de compressie te hard of te zacht is, zal de 

polsband elke twee seconden een 'piep' laten horen. 

 

2.2 Verbinden met de XFT-120G AED 

Trainer 

2.2.1 Trainer en polsband aanzetten 

Zet eerst de trainer aan en vervolgens de polsband door 

3 seconden lang de knop in te houden totdat de 

snelheidsindicator groen wordt. 

2.2.2 Verbinden XFT-120G AED Trainer met CPR-

polsband 

Nadat de polsband is ingeschakeld verschijnt  voor 

10 seconden op het scherm. Als de trainer dan ook aan 

staat zullen beide apparaten automatisch verbinden. Als 

de verbinding succesvol tot stand is gebracht verschijnt  

 op de polsband. De AED Trainer kan vervolgens 

normaal worden gebruikt en de trainer geeft tijdens de 

reanimatie live feedback. Als de trainer uit wordt 

geschakeld verschijnt  op het scherm om aan te 

geven dat de verbinding is verbroken. 
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3. Afsluiten polsband 
Houd voor het afsluiten van de polsband 3 seconden 

lang de knop in. 

 

4. Opladen 
Trek het bandje aan de kant van de snelheidsindicator 

eraf en verbind de USB-aansluiting met een oplader. De 

USB-aansluiting van de polsband past in elke 

telefoonoplader met een USB-ingang en in de USB-poort 

van een computer. Het duurt ongeveer 3 uur voordat de 

polsband volledig is opgeladen. Als de polsband volledig 

is opgeladen verschijnt er op het scherm: “POWER: 

100%”. 
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5. Specificaties 
Product naam: CPR-polsband 

Model: XFT-120H 

Batterij: DC 3,7V oplaadbare lithium batterij 

Input stroomsterkte: 120 mA (MAX) 

Draadloze verbinding: Bluetooth 5.0  

Afmeting: 74x70x33 mm 

Gewicht: 39 g 

Werktemperatuur: 5°C -  40°C 

Opslagtemperatuur: -20°C -  55°C 

 

 


