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Wij adviseren t om de gebruiksaanwijzing te lezen 
voordat u  dit apparaat gaat gebruiken.

Als gevolg van gewijzigde normen, wetgeving en 
materiaal zijn de kenmerken, die in de tekst en op de 
afbeeldingen van dit document voorkomen, uitsluitend 
van toepassing op het bij dit document behorende 
apparaat.
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 Alarmen en veiligheidsvoorzieningen

Lege batterij

Pomp onmiddellijk 
aansluiten op 
netspanning.

Foutmelding pomp 
alarm

Noteer de  foutmel-
dingscode (Err xyz) en 
neem contact op met 
de onderhoudsdienst 
voor de pompen.

Lege voedingscon-
tainer / lucht in 
toedieningsset 
alarm 

Reservoir en set 
verwisselen  of 
controleren op 
luchtbellen.

Deur open alarm

Pompdeur sluiten.

Beoogd volume 
bereikt pré-alarm 
informatie 

Doorgaan met  
toediening: u heeft 
maximaal 5 minuten 
voordat beoogd 
volume wordt bereikt .  

Doelvolume bereikt 
alarm

Einde  toediening. 

Downstream (tussen 
de pomp en de 
patiënt) occlusie 
alarm 

Controleren op 
verstopping / 
afknelling van de slang 
tussen de pomp en de 
patiënt

 Upstream (tussen de 
voedingscontainer en 
de pomp) occlusie 
alarm

Controleren op 
verstopping / afknelling 
van de slang tussen de 
voedingscontainer en de 
pomp.

installatie toedie-
ningsset alarm

De positie van de 
toedieningsset  boven en 
onder het pompmecha-
nisme controleren en de 
set op correcte wijze 
plaatsen.

Als het alarm afgaat:

 Stil alarm (indien nodig)

 Afgifte-alarm

De oorzaak  van het alarm opsporen en de vereiste 
handelingen uitvoeren

 Toediening hervatt
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 Menu Installeren van de toedieningsset
 in de pomp

 Beschrijving bedieningspaneel 

3.1 Pomp inschakelen   

Automatisch vullen3.2 De set vullen

Semi-automatisch vullen

toets vasthouden

 Bediening

Een menu invoeren of een 
handeling bevestigen  

Naar het vorige 
scherm teruggaan 

Wijzigen geluidsniveau

Teller cumulatief 
toegediend volume

Doelvolume 
activeren/de-activeren

Druk op de toets MENU 

Druk op de toets: 

naar boven

naar beneden

Toetsen
blokkeren

Menu

Stop

Stil

Statusbalk

Doelvolume Instellen 
doelvolume

Instellen 
loopsnelheid

Netspanningsindicator

AAN/UIT

Voortgangsbalk
(indicatie van 

toegediend volume)

Loopsnelheid

Vullen

Start

3.3 Loopsnelheid instellen (ml/u) 3.4 Doel volume instellen (ml)

3.5 Start toediening         3.6 Stop toediening

Toetsen blokkeren  > 2 sec. Pomp uitschakelen   > 2 sec.

> 2 sec.:
voortgangsbalk

resetten

CLIC!KLIK!
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