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Verkorte handleiding Stellar 100/150 
 
Voorzijde 
 

 
 
 
 
 
 

Achterzijde 
 
 
 
 

 

 

Filter 

 
 
 
 
Vervang het filter minimaal elke de zes maanden. 
  

Aan/uit schakelaar. 
(zie achterzijde: 
schakelaar moet 

aan zijn) 

Display 

Alarm 

dempen 

filter 
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Bevochtiger H4i 
De H4i kan op de voorkant van de Stellar worden aangesloten.  
Plaats de H4i altijd op een horizontale ondergrond lager dan de patiënt om 
te voorkomen dat het masker en de slang met water vollopen. U kunt zelf 
de stand van de bevochtiging bepalen door de draaiknop van de 
bevochtiger te verzetten. U kunt de voor u meest comfortabele stand 
kiezen. Stand 1, minimale bevochtiging tot stand 6, maximale 
bevochtiging. 
 
De bevochtiger werkt alleen wanneer het apparaat aangesloten is op de 
netstroom! 
 
Raadpleeg voor reiniging van het re-usable waterbakje de handleiding van de H4i 
 
 
De H4i kan van de Stellar losgekoppeld worden door te drukken op de grote zilverkleurige knop die 
zich onder op de H4i bevindt. Trek dan gelijktijdig de H4i en de Stellar van elkaar af. 

 
  
 
 
Knop om H4i los te koppelen 
 
 
 
 

Let op: van te voren altijd waterbakje verwijderen om waterschade aan de Stellar te voorkomen! 
 
 
Onderdelen Stellar 
 

 
 

De onderdelen van de Stellar en een volledig opgebouwde stellar 
 
 
Indien u meer dan 16 uur per dag de beademing gebruikt, heeft u recht op een 2e 
beademingsapparaat. Raadpleeg uw consulent of dit ook voor u van toepassing is 

H4i bevochtiger 
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Start beademing 

1. Bevestig de luchtslang op de luchtuitlaat van de Stellar. 

2. Plaats het masker op uw gezicht. 

3. Druk kort op de aan/uit knop om de behandeling te starten. 

4. Bevestig het andere einde van de luchtslang aan uw masker. 

 

Stop beademing 
1. Verwijder uw masker. 

2. Stop de therapie door kort de aan/uit knop in te drukken. 

 
 
U kunt het apparaat helemaal uitschakelen door de stroomschakelaar aan de achterkant van het 
apparaat eenmaal in te drukken. Voer hierna instructies op het scherm uit. 
 
Instellingen 
Het menu met instellingen is vergrendeld, men kan de instellingen niet per ongeluk wijzigen. 
 
Alarmen 
Het toestel kan om diverse redenen alarmen geven. Om het geluid van het alarm te onderdrukken 
drukt u op de alarmknop. Het geluid wordt nu 2 minuten onderdrukt. Het alarm verdwijnt pas echt 
als het probleem opgelost is. Tegelijkertijd met het alarm wordt in het display aangegeven waarom 
het toestel alarmeert. 
 

                                                 
 
Voor de betekenis van de tekens in het display zie de bijlage “Alarmen”. 
Probeer het probleem op te lossen. Indien het probleem is opgelost verdwijnt het alarm. 
Indien u het probleem niet opgelost krijgt kunt u contact opnemen met het Centrum voor 
Thuisbeademing Rotterdam. 
 
  

Knop om alarm te 
onderdrukken 
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Meest voorkomende alarmen 
     

Op LCD scherm Oplossen 

Interne accu bijna leeg Sluit apparaat aan op de netstroom of wacht tot de stroomstoring is 
opgelost.  
Onderdruk het alarm door op de oranje knop te drukken             
U kunt de beademing gebruiken tot het alarm ‘interne accu leeg’ 
verschijnt 

Interne accu leeg Sluit apparaat aan op de netstroom of wacht tot de stroomstoring is 
opgelost. 

Systeemstoring Zet apparaat aan achterkant uit en houd de knop 20-30 sec 
ingedrukt. (tot het scherm niet meer verlicht is) 
Zet apparaat weer aan 
Als storing blijft bestaan, neem contact op met het centrum voor 
thuisbeademing. Onthoud het nummer van de systeemstoring. Dit 
staat in het scherm 

Lekkage Ergens in het circuit is lekkage. Het apparaat verliest teveel lucht. 
Loop systeem na en sluit het gehele systeem weer juist aan. 
Denk hierbij aan:  

 Positie masker       zet masker opnieuw op 

 lekkage door mond bij gebruik neusmasker     overweeg kinband 

 Klep bevochtiger is niet goed gesloten      Sluit klep opnieuw tot u 
een duidelijke klik hoort 

 Is zuurstof connector gescheurd      Sluit nieuwe connector aan  

Niet geventileerd masker De gaatjes voor uitademing in het masker zijn verstopt. Was het 
masker en laat goed drogen. Gebruik tijdelijk uw reservemasker 

Circuit afgekoppeld Er is teveel lekkage 
Dit alarm kan bijvoorbeeld gaan  

 als u de machine aanzet en uw masker niet heeft opgezet. 

 De slang niet goed is aangesloten 
Als het alarm niet wordt verwijderd, stop dan de beademing en start 
deze opnieuw 

 
Let op: raadpleeg altijd de originele handleiding voor meer opties! 
 

Accu 
De Stellar is uitgerust met een oplaadbare ingebouwde accu. 
De interne accu kan onder normale omstandigheden ongeveer twee uur stroom leveren. Het 
laadniveau van de accu wordt bovenin het LCD-scherm weergegeven.  
Sluit het apparaat op netstroom aan om de interne accu op te laden. Het kan drie uur duren om de 
interne accu volledig op te laden, maar dit is mede afhankelijk van de 
omgevingsomstandigheden en of het apparaat in gebruik is. 
 
Wanneer u vaak op pad gaat met de Stellar en dan de beademing onderweg gebruikt, kunt u 
externe accu’s van het CTB lenen.  
Er zijn ook auto-acculaders beschikbaar. Overleg met uw consulent in uw situatie het beste is. 
 
Onderhoud van de accu: 
De interne accu dient om de zes maanden ontladen en opgeladen te worden. 
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1   Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact terwijl de Stellar aanstaat (standby of in 
gebruik) en laat het  apparaat op de interne accu werken totdat het laadniveau 50%  is. 
2   Steek de stekker weer in het  stopcontact. De interne accu wordt  volledig opgeladen. 
 

 

Op reis met de Stellar 
 

 

De stellar past in 2 delen in de bijgeleverde tas. 
 

Zorg ervoor dat het waterreservoir leeg en grondig gedroogd is 
voordat u de bevochtiger met Stellar vervoert. 
 
 
 

 
 
 
De stellar dient nu wel volledig uitgezet te worden. Dit kan met de 
aan/uit schakelaar aan de achterkant van het apparaat.   
 
NB dit is een tuimelschakelaar en veert dus terug bij het aan- of 
uitzetten. 
 

 
 

Wanneer u buiten Nederland op reis gaat, raden wij u dringend aan een 2e apparaat bij het CTB op 
te halen.  
Neem hiervoor minimaal 4 weken voor vertrek contact op met het CTB. 

 

Leercircuittest 
Wanneer u een ander masker gaat gebruiken of wanneer beademing ineens anders aanvoelt, kunt 
u een leercircuit-test doen. 
Uitvoeren leercircuit: 

1. Sluit de slang en het masker aan op de Stellar 
 

2. Druk 3x achter elkaar op knop met 2 vinkjes (middelste knop, rechts van het scherm) 
 
 
 

3. U ziet nu het scherm “opties” met links boven in donkerblauw 
“leercircuit” 
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4. Druk nu op de grote ronde knop onder het scherm 

 
 

5. Draai met deze knop naar links zodat de knop ‘start’ donkerblauw wordt 
en druk op de knop 

 
6. De test start  

 
7. Wanneer de test gelukt is, verschijnt na afloop een lachend gezichtje  

 
8. Klik nu op de knop met de longetjes om terug te keren naar het standaardscherm 

 
 
 

 

Aansluiten van zuurstof via de Stellar (100/150) 
 
Benodigdheden: 
 
Stellar 100/150, de aansluiting zit op de achterkant van het apparaat en wordt omringd door het 
zwarte kapje (zie foto) 

          
 
Om de zuurstofconnector te kunnen plaatsen in de aansluiting moet de aansluiting worden 
geopend. Standaard is deze gesloten (foto 1). 

         
 
 
 
 
 
 

Foto 1: Aansluiting gesloten   Foto 2: Aansluiting open 
 
Duw het metalen plaatje van onderaf naar boven om de aansluiting te openen, u hoort een klikje als 
dit gelukt is. Het metalen pinnetje springt naar buiten, de aansluiting is nu open. 
Zie foto 2. 
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Duw de achterkant van de zuurstofconnectorconnector, met het zwarte ringetje, in de open 
aansluiting tot u een klikje hoort en het metalen beugeltje naar beneden springt.  
 
Situatie ziet er dan als volgt uit: 
 

De connector zit nu vast in de aansluiting. 
 
U kunt de zuurstofslang aansluiten op de connector. 
Neem, als u een nieuwe zuurstofconnector nodig hebt contact op met het CTB 
(010 703 28 75) 
 

 

Afsluiten en verwijderen van de zuurstofconnector 
 
Als u geen zuurstof gebruikt is het van belang de connector te verwijderen en de aansluiting af te 
sluiten om te voorkomen dat er ongefilterde lucht de beademingsmachine in wordt gezogen.  
 
Benodigdheden: 
Stellar 100/150 met aangesloten zuurstofconnector (zie foto): 
 

 
Druk de metalen beugel van onderaf omhoog (zie rode pijl foto boven) 
 
De witte connector schiet automatisch uit de aansluiting en kunt u 
verwijderen. 
(bewaren, niet weggooien!) 
 

 
U kunt het apparaat nu gebruiken zonder zuurstof.  

zuurstofconnector 


