
Druk op                om het apparaat aan en uit te zetten.

Druk op                 om het alarm te dempen of druk op                                            op het scherm.  

Druk op               en houd deze ingedrukt tot het apparaat aangeeft dat het scherm is ontgrendeld.

Druk op                   in het hoofdmenu om het menu met geluiden te openen. Gebruik de schuifregelaar om het 

volume te veranderen. Druk op                           om de instelling te bevestigen.

APOD: voor een betere detectie zonder sonde. Aanbevolen opstartmodus voor patiënten met een goede perfusie.

Normaal: voor een goede algehele gevoeligheid. Gebruik deze instelling als het niet mogelijk is om een 
a�eeswaarde te verkrijgen of als “lage perfusie” of “zwak signaal-IQ” knippert in de APOD-modus.

MAX: voor een betere gevoeligheid bij patiënten met een extreem lage perfusie. Gebruik deze instelling als het niet 
mogelijk is om een a�eeswaarde te verkrijgen of als “lage perfusie” of “zwak signaal-IQ” knippert in de normale modus. 36
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Druk op een parameter om naar een speci�ek parametermenu te gaan, druk dan op                  om het menu 

Alarms te openen. Gebruik vervolgens de schuifregelaar en het bladerwieltje om de alarminstellingen te wijzigen.

Druk op                            om de instelling te bevestigen.

Druk op de parameter en houd die ingedrukt tot de parameter zwak verlicht wordt en gaat trillen. 
Sleep de parameter naar het midden of de onderkant van het scherm.
Verlaag om de lettergrootte van de parameter te vergroten het aantal parameters in het grote weergavegebied.

Druk op het scherm met golfvormen of trends om het trendselectiewiel weer te geven.  Sleep het parameterwiel 
naar boven of naar beneden om extra selecties weer te geven. Centreer de gewenste selectie en tik op de 
selectie die u wilt weergeven.

Wanneer een trendweergave wordt getoond, druk dan op                om de trend in een volledig scherm weer te geven.

Alarmdemping

Scherm ontgrendelen

Volume pulspieptoon/alarm

Gevoeligheidsmodus

Aan/uit-knop

Alarmgrenzen

Parameterweergaven 
wijzigen

Trendmogelijkheid 
golfvormen/parameters

Volledig scherm 
trendweergave

Dubbel scherm 
trendweergave

Zet de trend van 1 parameter op het volledige scherm van het apparaat. Druk op een andere parameter en houd 

die ingedrukt tot deze zwak verlicht wordt en gaat trillen. Sleep de parameter naar het trendvenster.

Druk om de gevoeligheid van de sensor te wijzigen op de gevoeligheidsinstelling in de linkerbovenhoek van het apparaat.
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