1 NEEM DE ECLIPSE UIT DE VERPAKKING

2 KENNISMAKING MET DE ECLIPSE

3 INSCHAKELEN VAN DE ECLIPSE

Raadpleeg de handleiding van de Eclipse voor
meer gedetailleerde informatie over de werking en de zorg. Lees alle waarschuwingen,
voorzorgsmaatreg-elen en aanvullende informatie over het apparaat.

Aansluiting op wisselstroomvoedingsbron: Plaats het
netsnoer goed in de externe contactdoos aan de rechterkant van het
apparaat. Steek de stekker in een geaard wisselstroomstopcontact.

Bedieningspaneel

stAp 1

stAp 2

Hendel

4 SELECTEREN VAN STROOMZUURSTOFMODUS

Contactdoos
externe
stroom

ECLIPSE

Wisselstroomvoedingsbron

Pictogram
goedkeuring
FAA

Wanneer de Eclipse goed is aangesloten, licht een groene indicator op
de wisselstroomvoedingsbron op en verschijnt op het bedieningspaneel
de indicator Externe stroombron
.

Druk op de knop Stroommodus om de gewenste stroommodus te
selecteren. U kunt tussen de modi Continue stroom en Pulsdosis schakelen
door deze knop herhaaldelijk in te drukken. De stroominstellingen in
beide modi moeten u door uw arts worden voorgeschreven.

Knop voor verhogen of verlagen
van zuurstofstroomsnelheid
Pas de zuurstofstroomsnelheid aan de door uw arts
voorgeschreven instelling aan met de + of - knoppen.

Installatie van de batterij: Schuif de batterij in de lege ruimte
totdat hij goed vastzit en gelijk is met de achterzijde van het apparaat.

UNIVERSEEL
KARRETJE

Sluit de zuurstofslang aan op de
zuurstofuitlaat en de zuurstofcanule
volgens de bij de canule meegeleverde
instructies of volgens de instructies van uw
thuishulpverlener.

Adem normaal door de neuscanule.

Locatie van
etiket nominale
waarde en
serienummer

GELIJKSTROOMVOEDINGSBRON

Uw apparaat is uitgerust met een luchtinlaatfilter (extra filter
meegeleverd). Controleer hem dagelijks en maak hem eenmaal per
week schoon.

Weergave modus Continue stroom
Wanneer het apparaat op de batterij werkt, zorgt de modus
Pulsdosis ervoor dat deze langer opgeladen blijft.

MET NEMA-NETSNOER

* Afbeelding van Amerikaans netsnoer.
Klanten in andere landen krijgen eventueel
een verschillend netsnoer.

Luchtinlaatfilter

Knop en indicator voor stroommodus

5 AANPASSEN VAN DE ZUURSTOFSTROOMSNELHEID AAN HET
VOORGESCHREVEN NIVEAU
Zuurstofuitlaat

6 EERSTE GEBRUIK VAN DE ECLIPSE

Netsnoervergrendeling

7 WERKING VAN HET
UNIVERSELE KARRETJE

VOORKANT
Zodra de batterij goed geïnstalleerd is en de Eclipse AAN staat, verschijnt
op het bedieningspaneel de Power Cartridge-statusaanwijzer
.

Weergave modus Pulsdosis

Luchtinlaatfilter

Lijn de locatiegaten onderaan op het apparaat uit op de lipjes van
het universele karretje. Breng de lange draadschroef op één lijn met
het inzetstuk achteraan op de Eclipse. Draai vervolgens de knop van
het karretje handmatig vast totdat het universele karretje goed aan
het apparaat vastzit. Druk op de knop van de handgreep van het
universele karretje om de hoogte ervan te verstellen.

Locatie
bevestiging
karretje

Pictogram
goedkeuring
FAA

POWER CARTRIDGE
(BATTERIJ)

Power
Cartridge
(Batterij)
Uitlaatgat
Sluiting Power Cartridge

ACHTERKANT

AAN/UIT-indicator (groen)
Houd de “AAN/UIT”-knop twee (2) seconden ingedrukt om de
ECLIPSE IN TE SCHAKELEN. U hoort en ziet vervolgens een korte
zelftest. Controleer of alle indicatoren oplichten en de zoemer drie
(3) seconden lang weerklinkt. Houd de “AAN/UIT”-knop twee (2)
seconden ingedrukt om de ECLIPSE UIT TE SCHAKELEN.

WAARSCHUWING:
WIJK NIET AF VAN DE VOORGESCHREVEN INSTELLING.
RAADPLEEG UW ARTS OF EEN BEVOEGD CLINICUS
ALVORENS DE VOORGESCHREVEN INSTELLING TE
WIJZIGEN.
Noteer het serienummer dat zich onderaan op het apparaat bevindt.
U kunt het in uw Eclipse 3-paspoort opschrijven. U hebt het later
nodig om het product te registreren.

Bezoek www.sequal4me.com voor nadere informatie
over de Eclipse 3, een volledige lijst met verkrijgbare
accessoires, reistips en koppelingen naar nuttige
websites.
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