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Wat heb je nodig?

SimCPR polsbandje SimCPR MiniManSmartphone of Tablet

Stap 2 
Volg deze handleiding en doe de opdrachten 

met behulp van de LifeBand en app.

Stap 1 
Download de app van SimCPR (Android en iOS) 

en verbind de smartphone/tablet met het
SimCPR polsbandje!
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• Verbind de eerste keer de SimCPR sensor via INFO -
Connecting sensor - Connect new SimCPR sensor!

• Druk vervolgens op de SimCPR sensor die onder ‘Scan’
verschijnt en de verbinding wordt gestart!

Bij de laagste waarde 
is de sensor het meest 

dichtbij. 

Bij meerdere sensoren kun je jouw 
SimCPR sensor herkennen door 
deze dichtbij de smartphone/
tablet te houden.  
De SimCPR die het dichtstbij ligt 
heeft de laagste waarde.  

Druk vervolgens op die sensor!

Tip  
Wanneer een sensor eenmaal is gekoppeld kun je daarna die 

sensor via CONNECT verbinden!

Verbinden
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Het kan voorkomen dat een SimCPR sensor verouderde 
software heeft. In dat geval verschijnt er een notificatie 
dat de sensor een update nodig heeft.

Na de update moet je de sensor opnieuw verbinden alsof 
het een nieuwe sensor is (zie verbinden)!

Update sensor
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LET OP HET VOLGENDE: 
• Plaats de handen in het midden van de

borstkas!

• Plaats de schouders loodrecht boven het
borstbeen!

• Druk de borstkas stevig in (niet leunen bij
omhoog komen).

Zorg dat het SimCPR logo in het midden komt en dat het 
vlak groen wordt! Eerst diepte, dan tempo, tenslotte allebei.

• Zorg dat het CONNECT symbool groen is!

• Druk op de TRAIN modus en start de 
hartmassage! 

Train hartmassage!

Na een paar seconden verschijnt het 
scherm met de hartmassage feedback.
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• Zorg dat het CONNECT symbool 
groen is (sensor is verbonden)

• Druk op de TEST modus en kies 
eerst de snelle test (15 sec)!  

Wanneer je score hoger wordt dan 
2 sterren, dan kun je een test doen 
voor een certificaat (minimaal 1 
minuut).

Test zonder feedback Resultaat Test

Test hartmassage!
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Percentage te ondiep 
drukken (< 5cm)

Percentage te diep 
drukken (>6cm)

Percentage te trage 
hartmassage (< 100bpm)

Percentage te snelle 
hartmassage (>120bpm)

Percentage criterium (juiste diepte/
tempo) voor certificaat

Percentage juiste diepte 
hartmassage (5-6cm)

Percentage juiste tempo 
hartmassage (100-120 bpm)

Uitleg Score scherm
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Ontvang een certificaat!

Zodra je score hoger is dan 2 sterren (minimaal 70% score op 
juiste diepte en tempo) heb je recht op een SimCPR certificaat!  

Vul je voornaam, achternaam en geboortedatum in en ontvang 
gratis het certificaat.
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Delen resultaten

Via het INFO menu kun je op ieder 
moment je scores terugzien. 

Zowel het certificaat als de 
resultaten (diepte en tempo van elke 
compressie) kun je delen per mail of 
sociale media. 
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• Gebruik een pop die je verder kunt indrukken dan 6 cm!

• Probeer de 15 seconden TEST een paar maal om je 
scores te verbeteren.

• Let erop dat Bluetooth symbool groen is voordat je een 
TEST start!

• Zorg dat jouw SimCPR bandje met jouw smartphone is 
verbonden als er meerdere sensoren aanwezig zijn.

• Sluit een SimCPR sensor alleen aan via de app (maak 
niet via instellingen een Bluetooth verbinding aan). 

VRAGEN?

Tips

Koninklijke Utermöhlen NV
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roelof Jan Drijfhout op telefoonnummer 06 - 21 66 21 18
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