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Voordat u  start met de beademing : 

 Vult u het waterbakje voor de luchtbevochtiging 
met schoon kraanwater (als u die gebruikt). (A) 

 Sluit u de beademingsslang aan. (B) 
 
 
 

Opbouw systeem 

Starten/ stoppen van beademingstherapie 

Starten beademingstherapie: 
Als het display donker is, druk op de AAN/UIT toets. 
Of: 
Als de functie Autostart aanstaat: in de beademingsslang 
blazen. Het apparaat zal dan starten. 
 
Stoppen beademingstherapie: 
Druk op de AAN/UIT knop en druk deze in totdat het 
scherm “therapie beëindigen” uit beeld verdwijnt. Het 
apparaat is nu gestopt. Het scherm gaat  na 5 minuten uit 
en het apparaat schakelt terug naar de stand-by stand. 

  A   B 

Luchtbevochtiging 

Om de luchtbevochtiger te starten, de bevochtigingstoets 
kort indrukken.  (1) 
Als de bevochtiging actief is gaat de verlichting in de 
bevochtigingstoets uit! Het bevochtigingssymbool in het 
display gaat branden. (2) 
 
Om de bevochtigingsstand aan te passen, drukt u de be-
vochtigingstoets lang in. Er komt een menu. Met de na-
vigatieknop (3) kunt u de stand naar eigen wens instel-
len. U bevestigt de keuze door één keer op de navigatie-
knop te drukken. Keer terug naar het beginscherm door 
op de hometoets te drukken. 
Bij het hervatten van de therapie zal het toestel altijd 
met de laatste instellingen starten. 

AAN/UIT Navigatieknop 

Alarm reset 
knop 

Scherm/ Display 

Beademings 
programmas’s 

Bevochtiger 
Aan/Uit 

                                           Functietoetsen 

 

Bevochtigingstoets (1) 

Navigatieknop (3) 

Aansluiten zuurstof (O2) 

Indien u gebruik maakt van zuurstof sluit u die aan op de 
zuurstof nippel (zie foto). 

Bij het stoppen van de beademing stopt u eerst de zuur-
stof en daarna, na enkele seconden, het beademingsappa-
raat. Zo voorkomt u dat er zuurstof ophoopt in het appa-
raat. 

Bevochtigingssymbool (2) 

Zuurstof nippel 
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Iedere dag: 

 Waterreservoir schoonspoelen beademingsslang 
“luchten” . 

Iedere week: 

 Maak het luchtfilter schoon door deze uit te spoe-
len en droog terug te plaatsen. (zie foto). Maak de 
buitenkant schoon met een vochtige doek.  

Ieder half jaar: 

 Vervang het  grijze luchtfilter. 

 Vervang de beademingslang. 

Onderhoud 

 Technische storingen dient u direct te melden 
bij de onderhoudsfirma. Voor het telefoon-
nummer , zie de sticker op het apparaat.  Deze 
zijn 24 uur per dag bereikbaar.  

 
           

Alarmen 

Als het alarmsignaal afgaat  
Als u een alarm hoort, staat in het scherm in rode kleur te 
lezen wat er aan de hand is  
Dat kan bijvoorbeeld zijn:  
• De beademingsslang is los gegaan van het masker of 
van het koppelingsstuk op het apparaat.  

• Het masker sluit niet goed aan op uw gezicht, waardoor 
teveel lucht weglekt.  
 
Bij deze problemen hoort u een alarm. U leest dan in het 
scherm de melding “disconnectie” (B).  
U zet het alarm voor 2 minuten uit door kort op de alarm-
bel/ resettoets te drukken. (A)  
De alarmbel/ resettoets (A) zal blijven knipperen totdat 
de storing verholpen is. Als u de storing binnen 2 minu-
ten niet oplost gaat het alarm weer af.  

 

 Koppel de bevochtiger los van het toestel door  op 
de achterzijde op de vierkante knop te drukken en 
tegelijkertijd het reservoir van het apparaat los te 
trekken. 

 Open de klep aan de achterkant (1) 

 Vul het waterbakje met maximaal 400 ml tot aan 
de aangegeven streep (2) 

 Sluit het gevulde waterbakje weer (3) 

 Plaats de gevulde bevochtiger weer terug op het 
beademingsapparaat 

 
 
 

Bevochtigings reservoir vullen 

  A   B 

 Disconnectie. 
  . 


