VERKORTE HANDLEIDING FISHER & PAYKEL MYAIRVO 2
Apparaat inschakelen
Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond en steek de stroomkabel in het apparaat
(achterzijde) en steek vervolgens de stekker in het stopcontact.

1) Vul de waterkamer met water tot aan de zwarte, horizontale streep (afbeelding 1)
2) Plaats de waterkamer in het apparaat (afbeelding 2). Om de kamer te plaatsen dient u de
blauwe vergrendeling naar beneden te drukken. Deze dient na het plaatsen van de kamer
ook weer omhoog te komen (afbeelding 2)
3) Sluit de luchtslang aan op het apparaat (volg de instructies van afbeelding 3)
4) Sluit de zuurstof aan: óf aan de achterzijde van het apparaat, bij de blauwe beschermkap
van de filter, of aan de zijkant van het apparaat indien er een verlengd slangetje aan de
zijkant van het apparaat is bevestigd (zoals bij afbeelding 3a). Zet de zuurstofbron aan en
zorg dat deze op het juiste aantal liters is ingesteld (voorschrift arts)
5) Zet het apparaat aan door de aan/uit knop 3 seconden ingedrukt te houden (afbeelding
4). U krijgt achtereenvolgend afbeelding 5 en 6 te zien in de display. Zodra u het vinkje
ziet, kunt u het masker aansluiten (zie afbeelding 7). U bent nu gestart met de therapie.

Let op
- Verplaats het apparaat niet wanneer de waterkamer gevuld in het apparaat zit. Hierdoor
voorkomt u waterschade aan het apparaat. Waterschade wordt niet vergoed door de
zorgverzekeraar.
- De bodem van de waterkamer kan erg warm aanvoelen als u tussentijds de waterkamer
moet bijvullen.
Schoonmaakinstructies
Masker (neusbril):
Dagelijks huishoudelijk reinigen met water en afwasmiddel. Eén keer per
maand vervangen.
Verwarmde slang:

Eén keer per twee maanden vernieuwen. Eén keer per week huishoudelijk
reinigen (doorspoelen met water).
Na gebruik de MyAirvo zijn droogmodus laten doorlopen (aan/uit knop 3
seconden indrukken) zodat de slang droogt (droogproces duurt ongeveer
99 minuten, de MyAirvo gaat hierna vanzelf uit), zie ook de instructies bij
“apparaat uitschakelen” op de volgende pagina.

Filter:

Eén keer per drie maanden vernieuwen aan achterzijde apparaat
(afbeelding 8)

Waterkamer:

Eén keer per jaar vernieuwen. Dagelijks huishoudelijk reinigen.
Eventuele kalkaanslag verwijderen met een lichte azijn oplossing
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Apparaat uitschakelen

1) Ontkoppel masker en slang door beide vast te pakken en een trekkende beweging te
maken (afbeelding 1)
2) Zet de zuurstofbron uit
3) Druk de aan/uitknop 3 seconden in (afbeelding 2). Het apparaat gaat automatisch naar de
droogmodus om de slang droog te maken zodat deze gereed is voor een volgend gebruik.
De droogmodus- procedure duurt 99 minuten (afbeelding 3).
U kunt nu het masker huishoudelijk schoonmaken (met water en afwasmiddel onder de
kraan). Daarna kunt u het masker en slang weer koppelen (afbeelding 5). Het apparaat
schakelt zichzelf automatisch uit als de cyclus is voltooid (afbeelding 6)

4) Als het apparaat uitgeschakeld is, na de droogmodus van 99 minuten, kunt u de
waterkamer uit het apparaat pakken. Vergeet niet de blauwe vergrendeling bij de bodem
van de waterkamer naar beneden te drukken (afbeelding 7).
5) U kunt nu de waterkamer reinigen. Indien nodig gebruikt u schoonmaakazijn om te
ontkalken. U kunt de bodem loshalen van de waterkamer. Dit hoeft u echter niet dagelijks
te doen.
6) Vervolgens kunt u de waterkamer opnieuw vullen en weer in het apparaat plaatsen
(afbeelding 9 en 10)

Opmerkingen
- Indien u het apparaat vaker dan één keer per 24 uit zet, dan hoeft u niet telkens de
droogmodus (99 minuten) te doorlopen. U kunt deze modus uitzetten, door nogmaals de
aan/uitknop 3 seconden ingedrukt te houden.
- Bij een eventuele alarmmelding kunt u het geluid gedurende 2 minuten onderdrukken door
de knop met het alarmbelletje in te drukken

-

Voor aanvullende informatie kunt u ook de uitgebreide gebruikershandleiding doornemen.
Deze vindt u in de tas.
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