Wegschrijven van de ECG-data op een Defibtech Datacard (DDC)

Stap 
Verwijder de batterij-unit door de oranje knop aan de zijkant van
de AED in te drukken.

Stap 
Plaats een( lege) DDC-geheugenkaart in de AED.
Duw de DDC met het etiket naar boven in de dunne gleuf die zich boven de ruimte bevindt
waaruit u zojuist het batterij-unit heeft verwijderd. Als de DDC goed wordt aangebracht,
klikt deze op zijn plaats en steekt hij niet uit. Als de DDC niet helemaal naar binnen wil,
bestaat de kans dat hij met de verkeerde kant naar boven is geplaatst. Verwijder in dat geval
de kaart, draai deze om en probeer de kaart opnieuw in zijn geheel in de sleuf te schuiven.

Stap 
Plaats de gele batterij-unit terug in de AED en zet de AED aan.

Stap 
Als de AED eenmaal aan staat, dient u hem weer uit te zetten door de AAN/UITknop gedurende minimaal vijf seconden ingedrukt te blijven houden (hiermee
komt de AED in de data download modus).
De LIFELINE AED zal nu de inhoud van het interne geheugen downloaden naar de DDC.
Geef de AED voldoende tijd om de interne gegevens weg te schrijven naar de DDC door te
wachten totdat de AED zichzelf weer automatisch uitschakelt. Hierna verwijdert u de batterijunit weer en haalt de DDC-geheugenkaart uit de AED. Om de DDC weer te verwijderen dient
u hem nog iets dieper in de sleuf te duwen en vervolgens los te laten. In dat geval zal de DDC
gedeeltelijk naar buiten komen waarna u de kaart vervolgens kunt verwijderen
De gebruiksinformatie op de geheugenkaart kan vervolgens worden bekeken/geanalyseerd
met behulp van de Defibtech Gebruiksdata Uitleessoftware. Deze software is gratis te
downloaden op www.defibtech.nl.
Uw computer dient te beschikken over een kaartlezer voor de DDC. Indien u computer geen
kaartlezer heeft kunt u een losse USB-kaartlezer bestellen (zie ook www.defibtech.nl).

Uw LIFELINE AED is weer bedrijfsklaar als het lampje
rechtsboven om de 5 seconden groen knippert!!!!!!!!!!

