
Knoppen 
 
De volgende knoppen bevinden zich op het voorpaneel van het apparaat. 
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Knop alarmindicator/geluid onderbreken 
Deze knop heeft twee functies: het schakelt tijdelijk het hoorbare element van een alarm uit en dient 
daarnaast als alarmindicator. Nadat u een alarm hebt onderdrukt, klinkt het alarm weer na een 
minuut als de oorzaak van het alarm niet is opgelost. Telkens als de knop wordt ingedrukt, wordt het 
alarm voor een minuut onderdrukt 
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Start/stop-knop Met deze knop schakelt u de luchtstroom in en uit, waarmee de therapie wordt  
gestart en beeindigd. 
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Knop omhoog/omlaag 
Met deze knop kunt u navigeren door het beeldschermmenu en apparaatinstellingen wijzigen. 
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Knoppen links en rechts 
Met deze knoppen kunt u beeldschermopties selecteren en bepaalde handelingen uitvoeren die op 
het scherm staan weergegeven. 

 

 

Filter 

 

In de Trilogy zit een grijs schuimrubberen filter dat wasbaar en herbruikbaar is. Het 

herbruikbare filter verwijdert alle normale huisstof en pollen. U kunt het filter reinigen met 

warm water en een zacht reinigingsmiddel. 

Het filter dient altijd aanwezig te zijn wanneer het  apparaat wordt gebruikt. 

Apparaat aansluiten: 

Gebruik het beademingsapparaat niet terwijl het zich op zijn kant, ondersteboven of in een 

andere stand bevindt. Zorg ervoor dat de luchtinlaat op de achterzijde van het apparaat niet 
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geblokkeerd is. Als u de luchtstroom rond het apparaat blokkeert, is het mogelijk dat het 

beademingsapparaat niet goed werkt. 

Steek het stekkeruiteinde van het netsnoer in de netaansluiting aan de zijkant van het 

apparaat. 

U kunt het beademingsapparaat gebruiken met een externe batterij, een afneembare batterij 

of aansluiten op de accu van uw rolstoel.  

.  

     

Wanneer geen netspanning beschikbaar is, verschijnt rond de batterij die actief voeding 

levert aan het apparaat een zwart vak 

 

Wanneer het apparaat nog ongeveer twintig minuten kan draaien op accu, wordt de 

binnenkant van het vak rond het batterijsymbool geel. 

Bij nog ongeveer 10 min wordt de binnenkant van het vak rood 

Wanner de Trilogy is aangesloten op netspanning, ziet u rechts onderin een groen lampje 

branden. 

 

Afneembare batterij: 

                                   



Opbouw van het circuit 

Plaats filter op de uitgang van de Trilogy. 

Sluit op het filter de slang aan en het door u gebruikte mondstuk zoals op onderstaand 

plaatje te zien is. 

 

Reinig de slang 1x per week met een zacht reinigingsmiddel. Spoel de slang daarna goed 

door en laat drogen. 

 


