
 

 

DeVilbiss Sleepcube uitlees-handleiding 

 

De DeVilbiss Sleepcube geeft u de mogelijkheid om uw eigen rapporten te genereren.  

Dit wordt gedaan op basis van het Smartcode principe, hieronder leggen we uit hoe u hier gebruik 

van kunt maken.  

Stap 1: Start de computer en navigeer naar www.sleepcube.com. 

U krijgt dan het onderstaande scherm te zien. Er is een mogelijkheid dat u moet inloggen op de 

website. U kunt inloggen met het wachtwoord devilbisshc  

Gebruik geen hoofdletters op spaties en klik op aanmelden zodra u het wachtwoord heeft ingevoerd. 

 

Kies vervolgens het juiste type apparaat door 

DV5-series te selecteren, zoals u hiernaast kunt 

zien. Er komt dan een lijst tevoorschijn 

genaamd “Wat is uw model?”, hier selecteert u 

het model dat u heeft, in de meeste gevallen zal 

zit de DV54 AutoAdjust CPAP zijn. Op uw 

apparaat boven het scherm staat onder 

SLEEPCUBE welk model u in uw bezit heeft. 

 

 

Vervolgens dienen we de smartcodes in te gaan vullen, hiervoor hebben we het apparaat nodig.  

Sluit uw slaapapneu apparaat aan op de stroom, u hoeft de therapie niet te starten. Zodra er “UIT”  

in het scherm staat kunnen we aan de slag.  

Druk op de knop met de pijl naar links (1), hierdoor 

verschijnt de eerste SmartCode 1-dgn. Hieronder 

staat de smartcode. Deze kunt u invullen in de eerste 

regel Laatste Dag: op de website.  

Zodra u deze heeft ingevuld drukt u op de knop met   

de pijl naar beneden (5), SmartCode 7-dgn komt nu 

tevoorschijn. Deze kunt u invullen in de tweede regel 

Laatste 7 dagen: op de website.  

 

www.sleepcube.com


Druk vervolgens nogmaals op de pijl naar beneden (5) en SmartCode 30-dgn komt tevoorschijn.  

Ook deze vult u weer in op de website, namelijk bij Laatste 30 dagen. 

U druk nu opnieuw op de pijl naar beneden (5), de SmartCode 90-dgn verschijnt op uw scherm.  

Deze vult u in op de website bij Laatste 90 dagen.  

Ten slotte drukken we nog eenmaal op de pijl naar beneden (5), nu verschijnt SmartCode – Gebr.  

Deze code vult u ook weer op de website in achter SmartCode – Gebr: . We hebben nu  alle codes 

ingevoerd.  

Druk tweemaal op de knop met de pijl naar links (1) om het serienummer in uw scherm zichtbaar te 

maken. Deze dient u in te voeren bij serienummer gevalideerd?, vergeet niet om het vakje aan te 

vinken voor de vraag. Hiermee zijn alle gegevens ingevuld en kunnen we overgaan tot de generatie 

van het rapport.  

Druk op Rapport Genereren op de website en de onderstaande pagina zal verschijnen: 

 

U kunt nu door het rapport bladeren om te kijken hoe het is gegaan met de therapie de afgelopen 90 

dagen. Ook kunt u het rapport opslaan voor uw eigen administratie, dit kunt u doen door op PDF 

ophalen (omcirkeld in bovenstaande foto) te drukken. Het rapport zal zich openen in Acrobat PDF-

reader, mocht u nog niet in het bezit zijn van deze reader dan kunt u deze hier downloaden: 

https://get.adobe.com/nl/reader/. U heeft deze reader nodig om het rapport op te slaan.  

 

https://get.adobe.com/nl/reader/

