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GENERELLE MERKNADER 

AVHENDING 

Siden forsendelsene våre kan inneholde forskjellige typer batterier, er vi i henhold til den tyske 

batteriloven (BattG) forpliktet til å informere deg om følgende: 

Batterier må ikke kastes i husholdningsavfall. Gamle batterier kan inneholde skadelige stoffer som kan 

skade miljøet eller helsen din dersom de ikke oppbevares og avhendes på forskriftsmessig måte. 

Batterier inneholder også viktige råstoffer som jern, sink, mangan eller nikkel, og kan resirkuleres. 

Du kan sende brukte batterier tilbake til oss eller levere de til et ansvarlig sted i nærområdet ditt (f.eks. til 

forhandler, kommunale gjenvinningsstasjoner eller lageret vårt). Innlevering hos forhandler er begrenset 

til vanlige mengder samt typen batterier som forhandleren også tilbyr eller har tilbudt som del av 

sortimentet sitt. 

OPPDATERINGER 

Ikke oppdater til nye operativsystem fra nettbrettprodusenten Apple med mindre dette er godkjent av 

SKILLQUBE. Vi ber deg likevel om å regelmessig oppdatere programmet slik at vi kan sikre full 

funksjonalitet og kompatibilitet. Du kan få hjelp på www.skillqube.com hvis du har spørsmål eller tekniske 

problemer. 

SYSTEMINNSTILLINGER 

Med qubeSERIEN kan du tilpasse forhåndsdefinerte innstillinger på alle monitorer og på kontrolleren. Dette 

gjelder for eksempel endring av enheter for temperatur, ventilasjon og blodsukker, eller innstilling av AEDs 

gjenopplivingsvarighet ved monitorene 

ÅPNE KONTROLLPANEL 

Sveip fra den nedre skjermkanten og opp på ønsket skjerm for å åpne kontrollpanelet. På en iPad med 

IOS 12 eller nyere sveiper du nedover fra høyre hjørne på skjermen. Hos eldre versjoner må du sveipe 

nedenfra og opp. 

KOBLE TIL WIFI 

Før du starter simuleringen, må du forsikre deg om at kontrolleren, monitoren og assessment bruker 

samme WiFi-nettverk. For å gjøre dette, går du til Innstillinger > WiFi fra startskjermen og velger ønsket 

nettverk. Gjenta denne prosedyren på alle enheter. 
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PROGRAMVAREBETJENING 

KOBLE SAMMEN SYSTEMER 

For å koble sammen systemene, må du ta sensoren ut av laderen og forsikre deg om at sensorens batteri 

ikke er tomt. Så kobler du kontrolleren til monitoren. Hvis tilkoblingen er vellykket, skal du se skjermen som 

vist i følgende illustrasjon. 
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I det neste skrittet beveger du sensoren i nærheten av monitoren for å opprette en tilkobling. Velg fanen 

Meny på kontrolleren og trykk på «CPR-sensor». (Hvis CPR Feedback brukes for første gang på den 

brukte monitoren, ber denne om tillatelse for at appen kan bruke Bluetooth. Bekreft med «Ok»). 

 

Monitoren finner alle sensorer som befinner seg i nærheten. Bluetooth må være slått på for at dette 

skal fungere! Trykk på koble til, og den valgte sensoren blinker kort. 
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KALIBRERE SENSOREN 

CPR Feedback-sensoren må kalibreres når den 

kobles til systemet for første gang. Et vindu som 

kan brukes til å starte kalibreringen, åpnes. 

Ved ny tilkobling kontrollerer sensoren om den 

må kalibreres på nytt. Når sensoren må 

kalibreres, vises et nytt vindu. 

CPR POD 

Når du har koblet til sensoren og ingen 

kalibrering er nødvendig, setter du sensoren i 

den medfølgende CPR Poden. Kontroller at 

sensoren er plassert riktig vei. Oversiden må 

peke oppover i Poden. 
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IMPRESSUM 

SKILLQUBE GmbH 
Schafäckerweg 24, 69168 Wiesloch, Tyskland 

Amtsgericht – Registergericht – Mannheim HRB 716968 
Sitz Wiesloch – Administrerende direktør: Julia Wallburg, prokurister: Georg Hirsch, Thorben Schreyer 

E-post: info@skillqube.com 
Nettsted: www.skillqube.com 

Tlf.:06222 / 38 62 65 
Faks.: 06222 / 38 63 65 

Mva-nummer. DE 289937847  

Du kan lese våre vilkår for bruk på skillqube.com/impressum. 
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