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Starten beademing: druk kort op knop (A). Het
toestel zal in enkele seconden starten. Er volgt een
akoestisch alarm.
Indien de inschakelautomaat geactiveerd is zal
het toestel starten indien u een ademteug neemt in
het masker. Dit kan alleen geactiveerd worden
indien uw apparaat in de stand-by modus staat.
Door op knop (E) te drukken komt u in het menu
waar u de inschakelautomaat kunt activeren.
Schakel uw bevochtiger in door op de aan/uitschakelaar te drukken (B). Het groene ledlampje
gaat branden.
Stoppen beademing: druk knop (A) gedurende
2seconden in. Het toestel gaat in de stand-by modus. Er zal een akoestisch alarm volgen dat u
moet resetten door eenmaal op knop (C) of (D) te
drukken.
Indien de inschakelautomaat geactiveerd is zal het
apparaat niet automatisch stoppen. U dient hem
uit te zetten zoals hierboven beschreven.
Schakel de bevochtiger uit door op knop (B) te
drukken.

Alarmen
De ventilogic plus zal alarmeren indien:
•
Er een grote lekkage of disconnectie is
•
Als de netspanning wegvalt
•
Als het toestel wordt uitgezet
Gedurende de alarmering blijft uw toestel functioneren
en is uw beademing gewaarborgd!
Afhankelijk van de importantie van het alarm zal in het
display de volgende melding komen: 1 driehoek (lage
prioriteit), 2 driehoeken (gemiddelde prioriteit) en 3
(hoge prioriteit).
Storingen altijd eerst melden bij CTbM!!

Centrum voor thuisbeademing Maastricht bereikbaar:
kantooruren: 043-3876384
buiten kantooruren: 043-3876543
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Vervolg alarmen
Indien zich een alarmering voordoet van gemiddelde prioriteit zal het oranje lampje (A) oplichten.
•
Indien zich een alarmering voordoet van hoge
prioriteit gaat het rode lampje (B) oplichten.
Bovenstaande alarmen dienen ge-reset te worden middels knoppen (C) of (D). Indien u een van beide knoppen
eenmaal indrukt zal het akoestisch alarm verdwijnen. De
lampjes zullen pas doven indien de oorzaak van het
alarm verholpen is. Indien u de oorzaak van het alarm
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het (grijze) groffilter (zie afbeelding (B))dient
wekelijks gereinigd te worden door uit te kloppen.

•

Het (witte) fijnfilter dient eenmaal per 1000
“draaiuren” vervangen te worden . Indien het toestel 1000 uren “gedraaid” heeft zal u een melding
krijgen in het display om het filter te vervangen.

•
Beide filters bevinden zich aan de achterkant van uw
toestel. (zie afbeelding (A) )achter de zwarte beschermkap.
Slangen dagelijks uithangen en laten drogen.
Masker schoonvegen.
Bevochtigingspot dagelijks leegmaken en drogen.
Nooit water hergebruiken.
Bevochtigingspot maximaal vullen tot zwarte streep.

Zuurstof gebruik (optioneel)
De zuurstofaansluiting zit aan de linkerkant van het apparaat. Bij uw apparatuur heeft u een adapter gekregen
die op de aansluiting geklikt kan worden.
De zuurstofslang van de concentrator dient hierop,
ZONDER BEVOCHTIGING aangesloten te worden. De
zuurstof wordt pas gemengd indien het apparaat ingeschakeld is.
Starten beademing: EERST apparaat starten daar•
na zuurstof openzetten op ( b.v.) concentrator
•
Beëindigen beademing: EERST zuurstof uitschakelen op de concentrator, dan pas beademingsapparaat uitschakelen.

Centrum voor thuisbeademing Maastricht bereikbaar:
kantooruren: 043-3876384
buiten kantooruren: 043-3876543

