DeVilbiss Sleepcube uitlees-handleiding
Voor het maken van een rapportage op de site van DeVilbiss
SleepCube zijn de volgende stappen noodzakelijk.

Eerst noteren we de codes van het apparaat.
Start de machine door op On/Off (1) te drukken.
Druk op pijl links (3) om de SmartCodes in het beeldvenster te
krijgen.
De eerste code, laatste dag, verschijnt, noteer de code.
Druk op de pijl naar beneden (6) om de volgende SmartCode in
beeld te krijgen, laatste 7-dagen.
Druk vervolgens weer op de pijl naar beneden (6) om de volgende
SmartCode, laatste 30-dagen, in het venster te laten verschijnen.
Noteer ook deze code.
Opnieuw op de pijl naar beneden (6) drukken en de SmartCode,
laatste 90-dagen, verschijnt in beeld. Noteer ook deze code.
Ten slotte drukken we opnieuw op de pijl naar beneden (6) en de
Gebruikerscode verschijnt. Opnieuw noteren we de code.
Door een aantal malen op Pijl links (3) te drukken, krijgen we
uiteindelijk het serienummer in beeld. Deze code noteren we ook.
Dit nummer bestaat uit een letter- en cijfercombinatie, bijvoorbeeld
HS005314.
Als we deze codes hebben genoteerd, kan de machine met de knop On/Off (1) uit gezet worden.

Start de computer op en ga naar www.sleepcube.com.

Er wordt ons gevraagd om een wachtwoord in te voeren: devilbisshc Type dit wachtwoord zonder
hoofdletters of spaties. Kies aanmelden en het volgende scherm opent zich:

Kies het juiste type
apparaat door DV5-series
te selecteren en vervolgens
DV54 AutoAdjust CPAP aan
te klikken.
Vul de verschillende codes
in op de juiste plaats:
laatste dag, laatste 7
dagen, enz. Vergeet niet de
SmartCode Gebr. In te
vullen.
Verder vullen we indien
gewenst de
Patiëntgegevens, de
Apparaatgegevens, enz. in.
Kies in ieder geval wel het
selectievakje Serienummer
gevalideerd en vul het
serienummer in.
Als alle gegevens zijn ingevuld, in ieder geval de SmartCodes en het serienummer, dan kies je voor Rapport
Genereren.
Een nieuw scherm met het Rapport opent zich:

Men kan nu door het hele rapport bladeren. Om
het rapport op te slaan zijn de volgende stappen
noodzakelijk:
Kies PDF ophalen. Na enige ogenblikken opent zich
de Acrobat PDF-Reader zich met het rapport.
Mocht je niet in het bezit zijn van deze reader, hij is
gratis te downloaden van www.acrobat.com
U kunt vervolgens het rapport opslaan op uw
computer.

