Universeel trainerconfiguratietool
Bedieningsinstructies versie 1.0.0 – Samaritan PAD Trainer 300P / 500P
Trainerconfiguratietool
De doelstelling van het Trainerconfiguratietool is het via een USB-verbinding veranderen van de
instellingen van het scenario, het volume, de pairing, de richtlijnen of de taal op het PAD
Trainingsapparaat.
Opmerking: Wanneer men gebruik wil maken van de USB-faciliteit, dan moeten driverbestanden op
de pc worden geïnstalleerd. Deze worden tezamen met het Trainerconfiguratietool geïnstalleerd.
Installatie
Het
Trainerconfiguratietool
wordt
geïnstalleerd
door
het
installatieprogramma
TrainerConfig_setup.exe te draaien, De gebruiker zal om een installatie-directory worden gevraagd
waar de noodzakelijke bestanden zullen worden geïnstalleerd.
Wachtwoordbescherming
Het Trainerconfiguratietool zal de gebruiker om een wachtwoord vragen wanneer instellingen moeten
worden veranderd. Standaard is dit wachtwoord “password”. Dit kan worden veranderd door op de
instellingstoets rechtsboven in het hoofdscherm te klikken.

Om instellingen te veranderen dient de juiste optie te worden geselecteerd. Nadat dit is geselecteerd
zal de van toepassing zijnde insteltoets aan de rechterkant van het scherm worden geactiveerd.
Wanneer op deze toets wordt geklikt zal de instelling worden veranderd en zal de insteltoets worden
gedeactiveerd tot een andere optie is gekozen. Elke keer dat op een insteltoets wordt geklikt zal men
om een wachtwoord worden gevraagd.
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De huidige revisie van de software van het apparaat is in de download inbegrepen. Om het apparaat
te upgraden klikt u op de ‘Upgrade’ toets. Als het apparaat de huidige revisie van software reeds
omvat zal het bericht 'Software hoeft niet te worden geüpgrade’ worden getoond.
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Klik in het hoofdvenster van Trainer op de kleine

toets. Dit zal het volgende venster openen.

Voer het huidige wachtwoord in en klik op “Bevestigen”. U kunt nu uw nieuwe wachtwoord invoeren
en bevestigen.
Klik op “Toepassen” om de verandering te maken. Een bevestiging dat het wachtwoord met succes is
veranderd zal verschijnen. Klik op OK en klik nogmaals op OK in het Verander Wachtwoord venster
om deze functie te verlaten.
Houd er rekening mee dat wanneer Trainer opnieuw wordt geïnstalleerd, het wachtwoord terug zal
gaan naar de standaard instelling in de software. Gebeurtenisgegevens die eerder zijn opgeslagen
zullen niet door deze handeling worden verwijderd.
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Taalkeuze
Om de taal van de Trainer software te selecteren, kiest u de taal uit de vervolgkeuzelijst en klikt u op
toepassen.

Als u op toepassen heeft geklikt zal het volgende venster verschijnen en zal Trainer opnieuw moeten
worden gestart zodat de verandering van de taal van kracht wordt.

Als u op Ja klikt en het wachtwoord is niet veranderd, dan zal het volgende informatievenster
verschijnen.
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Controle voor automatische updates
Als het vakje Activeren is geselecteerd dan zal Trainer elke keer dat dit wordt gestart de Heartsine
website proberen te openen om te controleren of er meer recente versies van Trainer zijn. Als er een
update beschikbaar is dan zult u het volgende venster te zien krijgen als Trainer wordt gelanceerd.

Kies naar wens ja of nee als u gevraagd wordt of u een nieuwere versie van Trainer wilt downloaden.
Afstandsbediening – Pairing met apparaat
Afstandsbedieningen worden via een pairing-id gepaired met het apparaat zodat twee
trainerapparaten naast elkaar gebruikt kunnen worden. De afstandsbediening van één apparaat zal
het tweede apparaat niet beïnvloeden en vice versa.
Aangezien er slechts een beperkt aantal id’s zijn, kan het gebeuren dat een gebruiker 2 apparaten
heeft met dezelfde id en met afstandsbedieningen die beide apparaten bedienen.
Daar waar dit probleem zich voordoet kan de gebruiker de onderstaande pairingprocedure uitvoeren.
De procedure zal de afstandsbediening en het apparaat pairen met gebruik van een willekeurig
geselecteerde id.

Pairingprocedure
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Steek de meegeleverde USB-kabel in het apparaat.
Activeer “Besturingspairing” met behulp van de Universele Trainerconfiguratietool.
Ontkoppel de USB-kabel en zet het apparaat AAN met de GROENE AAN/UIT-toets. De borstleds zullen gaan branden hetgeen pairingmodus aangeeft
Verwijder de batterijdeksel van de afstandsbediening.
Druk de RODE UIT-toets van de afstandsbediening in en verwijder een van de batterijen.
Zet de batterij weer terug waarna de afstandsbediening met het apparaat zal pairen – als dit
met succes wordt uitgevoerd zult u 12 piepen horen.
Laat de UIT-toets los en breng de deksel van het batterijvak weer aan zodra het piepen begint.
Wanneer het piepen stopt drukt u de RODE UIT-toets nogmaals in.
Het Trainingsapparaat zal UITGAAN.
De pairingprocedure is nu voltooid.

Opmerking: Wanneer de batterijen in de afstandsbediening worden aangebracht terwijl de RODE
UIT-toets wordt ingedrukt, zal de afstandsbediening een nieuwe zenderidentificatie aannemen. Als dit
per ongeluk gebeurt wanneer het apparaat niet in pairingmodus is, zal het noodzakelijk zijn om de
bovenstaande procedure volledig te voltooien om het apparaat en de afstandsbediening te pairen.

HeartSine Technical Support:
Americas: 1-215-860-8100, ext 107
Email: info@heartsine.com
Europe/International: 00442890 939 404
Email: support@heartsine.com
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