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Over deze gebruikershandleiding 

Note Voor het gebruik van dit apparaat is training vereist. Alle informatie die nodig is 

om dit apparaat te bedienen en onderhouden, is opgenomen in deze handleiding. 

Het wordt van de gebruikers verwacht dat ze deze handleiding voor hun training 

gebruiken. 

Note Sommige afbeeldingen van de softwareschermen in deze handleiding kunnen 

verschillen van de werkelijke weergave op het scherm. Dit is uitsluitend gedaan 

om de afdruk en de weergave op het scherm duidelijker te maken. 

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van een 

computer met Transcend 3 miniCPAP 

De volgende voorzorgsmaatregelen worden vermeld voor de veiligheid van de patiënt 
en/of de persoon die de computer bedient, om te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften 

van IEC 60601-1-1. 

Definities Een computer die voldoet aan de veiligheidsnormen van 60950-1, voldoet 

tevens aan de veiligheidsnormen van UL 60950-1 of IEC 60950-1. 

• Sluit geen andere apparaten aan op de USB-poort van de Transcend 3 miniCPAP dan een 
computer die voldoet aan de veiligheidsnormen van 60950-1. Door een ander apparaat 
op de USB-poort van de Transcend 3 miniCPAP aan te sluiten, kunt u de Transcend 

beschadigen en is het apparaat mogelijk niet veilig voor de gebruiker. 

• Om het risico van lekstroom te verminderen dient u een volgens IEC 60601-1 goedgekeurde 
scheidingstransformator te gebruiken om uw computer van stroom te voorzien. 

• Sluit uw computer (die aan de veiligheidsnormen van 60950-1 voldoet) of uw Transcend 
niet aan op een draagbaar stekkerblok (d.w.z. een stroomstrip). 

• Volg bij het gebruik van uw computer (die aan de veiligheidsnormen van 60950-1 voldoet) 
de reinigingsinstructies van de fabrikant. 

• Volg bij het gebruik van uw computer (die aan de veiligheidsnormen van 60950-1 voldoet) 
de instructies van de fabrikant voor preventief onderhoud. 

• Sluit tijdens preventief onderhoud van uw computer (die aan de veiligheidsnormen van 
60950-1 voldoet), de computer niet aan op de USB-poort van de Transcend 3 miniCPAP. 

• Raak uw computer (die aan de veiligheidsnormen van 60950-1 voldoet) en blootliggend 
metaal op de Transcend 3 miniCPAP of de snoeren van de Transcend 3 miniCPAP niet 
tegelijk aan. 

• Raak geen blootliggend metaal op uw computer (die aan de veiligheidsnormen van 60950-1 
voldoet) of blootliggend metaal op aansluitpunten of kabels aan. 

• Voor medische zorgverleners: raak niet tegelijk uw computer (die aan de veiligheidsnormen 
van 60950-1 voldoet) en de patiënt aan. 

• Gebruik geen computers met interne spanning die toegankelijk is zonder gereedschap dat 
geschikt is voor toegang tot dergelijke spanning. 
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Inleiding 

De Transcend 3 miniCPAP levert positieve druk op de luchtwegen bij gebruikers binnen 
het bereik van 4 tot 20 cmH2O zoals voorgeschreven door de arts. De productserie 

Transcend 3 miniCPAP bestaat uit de Transcend 3 miniCPAP en de Transcend 3 miniCPAP 

Auto. De knoppen en lampjes vergemakkelijken de bediening en bieden operationele 
feedback over het systeem. Er zijn tevens een voedingsaansluiting en USB-poort 

geïntegreerd in de Transcend 3 miniCPAP. 

Indicaties voor gebruik 

De Transcend 3 miniCPAP voorziet volwassenen die meer dan 30 kg wegen van positieve 
druk op de luchtwegen ter behandeling van obstructieve slaapapneu (OSA). Het apparaat 

is bedoeld voor gebruik thuis en in ziekenhuizen/verzorgingstehuizen. 

Contra-indicaties 

De Transcend 3 voor de behandeling van slaapapneu mag niet worden gebruikt voor 

patiënten met de volgende aandoeningen: 

• Bulleuze longaandoeningen 

• Pathologisch lage bloeddruk 

• Pneumothorax of pneumomediastinum 

• Er is pneumocephalus gerapporteerd bij een aantal gebruikers dat gebruik maakt 

van nasale PAP. 

Let op bij het voorschrijven van PAP bij ontvankelijke gebruikers zoals gebruikers met een 

van de volgende aandoeningen: 

• Liquor cerebrospinalis-lekkage (CSF) 

• Afwijkingen van het zeefbeen 

• Een geschiedenis van hersenletsel 

• Pneumocephalus 

 

Nadelige effecten 

Meldt ongebruikelijke pijn op de borst, ernstige hoofdpijn of verhoogde ademnood aan uw 
voorschrijvende arts. Bij een acute infectie van de bovenste luchtwegen kan het nodig zijn 

de behandeling tijdelijk stop te zetten. 
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De volgende bijwerkingen zijn gemeld door gebruikers van luchtwegtoestellen tijdens 

CPAP-therapie. 

• congestie of slijm in de keel 

• niezen of hoesten 

• opgeblazen gevoel 

• wakker worden gedurende de nacht 

• gevoelens van claustrofobie 

• branderig gevoel 

• Irritatie/droogheid van mond, neus of keel 

 

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik 
Dit deel vermeldt de waarschuwingen en aanmaningen tot voorzichtigheid voor het 

gebruik van de Transcend 3 miniCPAP. De volgende richtlijnen zijn van toepassing 

op dit document: 

Waarschuwing Geeft aan dat er kans is op ernstig letsel of overlijden van uzelf 

of anderen. 
 

Let op Geeft aan dat er kans is op licht letsel of schade aan de apparatuur. 
 

Note Geeft een tip, uitleg of functie aan om te helpen bij het begrip of doeltreffend 

gebruik van het apparaat. 

Waarschuwingen 

• Laat geen water in dit apparaat komen. De Transcend 3 miniCPAP mag niet worden 

blootgesteld aan omstandigheden waarin het systeem nat kan worden. 

• Dit apparaat is niet bedoeld voor beademing. 

• De Transcend 3 miniCPAP moet worden ingesteld en aangepast door een opgeleide 

zorgverlener voordat deze wordt gebruikt voor behandeling met geleidelijke 

drukverhoging (ramp) en druk. 

• De luchttemperatuur die dit apparaat produceert kan wel -12 ºC (10 ºF) hoger zijn 

dan de omgevingstemperatuur. Wees voorzichtig als de kamertemperatuur hoger 

is dan 32 ºC (90 ºF). 

• Blokkeer of sluit de uitademingsopeningen van het gezichtsmasker niet op andere 

wijze af. Volg de instructies van de fabrikant bij uw gezichtsmasker. 
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• Deze apparatuur is niet geschikt voor gebruik met zuurstof of in aanwezigheid van 
brandbare anesthesiemengsels met lucht, zuurstof of lachgas. Zuurstofbronnen 

moeten zich op meer dan 1 meter van de apparatuur bevinden om het risico op 

brand en brandwonden te voorkomen. 

• De Transcend 3 miniCPAP is uitsluitend bedoeld voor gebruik met de meegeleverde 

of aanbevolen accessoires. Het gebruik van niet-aanbevolen accessoires kan leiden 

tot hogere elektromagnetische emissies of een verminderde elektromagnetische 

immuniteit van het PAP-systeem en kan onveilig zijn. 

• De Transcend 3 miniCPAP is niet defibrillatorbestendig. 

• Probeer de Transcend 3 miniCPAP niet te steriliseren. 

• Als het apparaat gebruikt wordt door meerdere patiënten, moet een mainflow 

bacteriefilter worden geïnstalleerd in de lijn tussen het apparaat en de slangen van 

het ademcircuit om besmetting te voorkomen. 

• Het apparaat mag alleen worden gebruikt met maskers en aansluitingen die door 
Somnetics of door een medische zorgverlener zijn aanbevolen. Er dient geen 

masker te worden gebruikt tenzij het apparaat is ingeschakeld en het de juiste 

geleidelijke drukverhoging (ramp) en druk levert. De uitademingsopening(en) van 
het masker mogen nooit worden geblokkeerd. Uitleg van de Waarschuwing: Het 

apparaat is bedoeld voor gebruik met maskers of aansluitingen die specifiek zijn 

ontworpen voor uitademingsopeningen voor een doorlopende luchtstroom uit het 
masker. Wanneer het apparaat in werking is, voert de luchtstroom de uitgeademde 

lucht uit de uitademingsopening van het masker. Als het apparaat echter niet 

functioneert wordt er geen frisse lucht ingevoerd door het masker en kan 

uitgeademde lucht opnieuw worden ingeademd.  

• Het niet gebruiken van een masker of accessoire dat de herinademing van 

kooldioxide minimaliseert of spontane ademhaling mogelijk maakt, kan verstikking 

veroorzaken. 

• Plaats het apparaat niet in bed. Het afdekken of verwarmen van 

beademingsslangen met een deken kan de kwaliteit van de therapie beïnvloeden of 

de gebruiker verwonden.  

• Om te voorkomen dat de slang tijdens het gebruik wordt losgekoppeld, mogen 

alleen slangen worden gebruikt die voldoen aan ISO 5367 of ISO 80601-2-74. 

• Gevaar voor wurging door het stroomsnoer en de luchtslang. Deze kunnen om de 
nek worden gewonden en WURGEN. Houd het stroomsnoer en de luchtslang op 

meer dan 1 meter afstand van een babyledikantje en buiten het bereik van de 

baby. Houd het snoer en de slang buiten het bereik van kinderen. 

• Het is onwaarschijnlijk dat kleine deeltjes uit de kast van de Transcend 3 miniCPAP 

worden geworpen, maar bij zware schade kunnen interne onderdelen in kleine 

stukken breken en gevaar voor inslikken of verstikking veroorzaken wanneer 

ze uit de kast van het apparaat komen. 
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Waarschuwingen 

• De Amerikaanse wet beperkt de verkoop van dit apparaat tot verkoop aan een arts 

of in opdracht van een arts. 

• Voorzie de Transcend 3 miniCPAP alleen van stroom met de door Somnetics 

geleverde netvoedingsvoorzieningen, mobiele voedingsadapter of accu's. Zie 

Bijlage: Onderdeelnummers. 

• Staak het gebruik van de Transcend 3 miniCPAP en neem contact op met uw arts 

indien er ademhalingsproblemen of huidirritaties optreden. 

• Steek geen objecten in de luchtinlaat of luchtuitlaat van de Transcend 3 miniCPAP. 

• Controleer het elektriciteitssnoer op slijtage of beschadiging vóór elk gebruik. 

Vervang het netsnoer indien noodzakelijk. 

• Somnetics raadt aan om de luchtslang om de drie maanden te vervangen. 

• Om het milieu te beschermen, dienen bepaalde onderdelen en accessoires van 

de Transcend 3 miniCPAP, inclusief de optionele accu's, volgens de plaatselijke 

wetgeving te worden verwijderd. 

• Het apparaat mag niet zodanig afgedekt of geplaatst worden dat de werking of 

de prestaties van het apparaat negatief worden beïnvloed, omdat dit een onveilige 

situatie kan veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: 

o De apparatuur mag niet in een bed worden geplaatst. 

o De apparatuur mag alleen op een stevige, vlakke ondergrond worden geplaatst. 

o Plaats het apparaat niet op een plaats waar huisdieren of kinderen er 

toegang toe hebben. 

o Plaats het apparaat niet bij een open raam of op een andere plaats waar stof, 

zonlicht of ongedierte (insecten) de veiligheid en/of prestaties van het 

apparaat kunnen beïnvloeden. 

o Plaats het apparaat niet naast een gordijn dat de koelluchtstroom blokkeert, 

waardoor het apparaat oververhit raakt. 

o Blokkeer de luchtaanzuigopening niet en verstoor zo de therapie niet. 

 
DBP 

Apparaat bevat DBP (een ftalaat). Significante blootstelling aan DBP kan de 
normale ontwikkeling van het mannelijke voortplantingsorgaan verstoren. 
Testen hebben uitgewezen dat de blootstellingsniveaus voor DBP ver onder de 
vastgestelde limieten liggen. Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven 
kunnen de voordelen en risico's van dit apparaat met een arts bespreken. 
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Symbolen 

 

 

IP22 
 

Let op: raadpleeg meegeleverde documentatie 

 

Beschermd tegen voorwerpen van vingerformaat en tegen druipend 
water bij een kanteling van 15 graden van de gespecificeerde 
oriëntatie 

 

 

Toegepast onderdeel type BF 

 

 

UL-keurmerk voor garantie van kwaliteit, veiligheid en 
professionele productie van medisch product 

 

Bovenste en onderste temperatuurgrens 

 

Afzonderlijke inzameling voor elektrische en elektronische 
apparatuur in overeenstemming met EG-richtlijn 2002/96/EG. – 
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). 

 

 

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing 

 

Niet-condenserend 

 

Bovenste en onderste vochtigheidsgrens 

Rx Only 

Alleen op voorschrift. Krachtens de federale wetgeving van de 
Verenigde Staten mag dit apparaat uitsluitend door of op 
voorschrift van een arts of vakman met de juiste licenties worden 
verkocht. 

 
Voorafgegaan aan referentie- of artikelnummer 
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Batch-code 

 

 

 

Datum van vervaardiging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemachtigd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap 

 

 

 

Fabrikant  

 

 

 

Breekbaar, voorzichtig bij het hanteren 

 

 

 

Droog houden 

 

 

 

Serienummer 
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Onderdelen van de Transcend 3 

miniCPAP  

Pak eerst alle artikelen uit de Transcend-reistas en controleer of deze niet zijn beschadigd 

tijdens het vervoer. Meld alle ontbrekende of beschadigde artikelen aan de 

thuiszorgleverancier die u het product heeft geleverd. 

 

   

 

1 Transcend 3 miniCPAP Auto of 

Transcend 3 miniCPAP 

2 Luchttoevoerslang (compatibel met 

standaard 22 mm connector) 

 
3 Universeel voedingsapparaat met 

meerdere stekkers (PSA2) 

4 Verwisselbare stekkerset 

5 Transcend-reistas 

6 Transcend 3 miniCPAP Quick Guide 

7 USB-kabel 

1 

2 

4 

3 

7 

5 6 



Transcend 3 miniCPAP Gebruikershandleiding  Pagina 13 

 

 

Niet inbegrepen (worden apart verkocht) 

• Transcend mobiele voedingsadapter 

• Transcend P4 Battery 

• Transcend P8 Battery 

• Transcend draagbare zonnelader voor accu's (bedoeld voor gebruik als alternatieve 

oplaadbron voor Transcend P4- en P8-accu's) 

• Patiëntenmasker 
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Beschrijving van de onderdelen van de Transcend 

3 miniCPAP 

Transcend 3 miniCPAP-apparaat 

De Transcend 3 miniCPAP is bij levering gereed om voortdurende positieve druk op de 

luchtwegen (CPAP-therapie) te genereren en te reguleren voor levering aan het 
gezichtsmasker. Er kan een externe voedingsbron worden aangesloten op de Transcend 3 

miniCPAP om het apparaat te voorzien van stroom. 

Bedieningspaneel 

Het bedieningspaneel van de 

Transcend 3 miniCPAP heeft twee 
drukknoppen die worden gebruikt om 

de blazer- en de ramp-drukfunctie te 

activeren. Er zijn ook twee led-

lampjes: een groen lampje dat een 
normale werking aangeeft en een geel 

lampje dat storingen aangeeft. 

  

  

Geel lampje 

Ramp-knop 

Groen lampje 

Aan-/uitknop 
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Elektrisch aansluitpunt en USB-poort 

U kunt de ronde stekker van de 

uitvoerkabel van een gelijkstroombron 
aansluiten op het elektrische aansluitpunt 

om de Transcend 3 miniCPAP te gebruiken.  

Er kunnen diverse voedingsbronnen 

worden gebruikt om de Transcend 3 
miniCPAP van stroom te voorzien. Er wordt 

bij uw apparaat een voedingsbron 

meegeleverd die wisselstroom omzet naar 
gelijkstroom die moet worden gebruikt om 

het apparaat via het wandstopcontact van 

stroom te voorzien.  

De optionele mobiele voedingsadapter kan 

worden aangesloten op een 

gelijkstroombron, zoals in een auto, 

vrachtwagen, camper, boot of 

vergelijkbaar voertuig. 

Er zijn tevens optionele Transcend-accu's 

verkrijgbaar om de Transcend 3 miniCPAP 

van stroom te voorzien. 

USB-poort 

Er is een mini-AB USB-poort aanwezig voor 

rechtstreekse gegevensuitwisseling tussen 

de Transcend 3 miniCPAP en een computer 
via een USB-gegevenskabel. Deze 

interface geeft de arts de mogelijkheid 

om de Transcend 3 miniCPAP in te stellen 
voor een voorgeschreven druk, geleidelijke 

drukverhoging en Auto-instellingen. 

De interface biedt tevens toegang tot 

therapietrouwgegevens die de gebruiker 
kan bekijken en die via e-mail naar 

de arts kunnen worden verzonden.  

  

USB-poort 

Elektrisch 
aansluitpunt 
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Luchtinlaatfilter 

Tijdens de therapie wordt via een 

luchtinlaatfilter omgevingslucht de 
Transcend 3 miniCPAP ingezogen. 

Het filtersysteem moet ten minste één 

keer per 6 maanden worden vervangen. 

Vervang indien gewenst vaker. 

 

Filtersysteem 
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De Transcend 3 miniCPAP monteren 

1. Bevestig de luchttoevoerslang aan de luchtuitvoer van het Transcend 3 miniCPAP-

apparaat. 

2. Sluit het andere uiteinde van de luchttoevoerslang aan op het masker. 

3. Steek ronde connector van het voedingsapparaat in het elektrische aansluitpunt 

van de Transcend 3 miniCPAP op de achterkant van het apparaat. 

4. Sluit de stroomtoevoer aan op een wandstopcontact. 
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De Transcend 3 miniCPAP van stroom 

voorzien 

Er zijn drie opties om uw Transcend 3 miniCPAP-apparaat van stroom te voorzien: 

• Het universele netvoedingsapparaat met meerdere stekkers gebruiken 

(PSA2)  

• De optionele Transcend (P4 of P8) Battery gebruiken 

• De optionele Transcend mobiele voedingsadapter (MPA1) gebruiken  
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Het universele netvoedingsapparaat met 

meerdere stekkers gebruiken (PSA2) 

Met elke Transcend 3 miniCPAP worden het universeel voedingsapparaat met meerdere 
stekkers (PSA2) en de verwisselbare stekkerset met drie (3) verwisselbare stekkers 

meegeleverd. De verwisselbare stekkersets zijn geschikt voor gebruik in de meeste 

landen.  

1. Bepaal welke stekker u nodig hebt op basis van de stijl van het stopcontact. 

2. Indien de juiste stekker nog niet is bevestigd aan het voedingsapparaat, verwijdert 

u de bevestigde stekker door de knop op de afneembare stekker in te drukken en 

de stekker linksom draaien tot deze loskomt van het voedingsapparaat.   

3. U plaatst de gewenste stekker door de uitsteeksels achterop de stekker uit te 

lijnen met de uitsparingen in het voedingsapparaat. Duw de stekker voorzichtig in 

de opening. Draai de stekker rechtsom tot deze vastklikt. U moet een klik horen. 

4. Steek de ronde connector van het voedingsapparaat in het elektrische aansluitpunt 

aan de achterkant van het Transcend 3 miniCPAP-apparaat.   

5. Plaats het andere uiteinde van de voeding in een stopcontact. 

6. Het knipperende opstartpatroon van het stroomlampje van de Transcend 3 
miniCPAP start. Als het opstartpatroon van de knipperende lampjes is voltooid, 

gaan de lampjes uit. Dit geeft aan dat de Transcend 3 miniCPAP voeding krijgt en 

dat het apparaat nu stand-by staat. 

Note Gebruik uitsluitend de door Somnetics meegeleverde universele 
netvoedingsapparaten. Gebruik geen stroomomvormer of voltage-omvormer 

met het universele netvoedingsapparaat PSA2.  

Note Zorg dat de stekker goed vast zit aan het voedingsapparaat voordat u het aansluit 

op het stopcontact. 

Terugplaatsen: 
stekker plaatsen 
en draaien  

 
Stekker 
verwijderen 

Verwijderen: 
knop indrukken 
en draaien 
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De Transcend P4 of P8 Battery gebruiken  

De Transcend P4 en P8 Batteries zijn optionele stroombronnen voor de Transcend 3 

miniCPAP. Om deze stroombronnen te gebruiken, sluit u de P4 of P8-accukabel aan op 

de Transcend 3 miniCPAP door de ronde connector in het elektrische aansluitpunt op de 

Transcend 3 miniCPAP te steken. Het opstartpatroon van de knipperende lampjes moet 
zijn voltooid om aan te geven dat de Transcend 3 miniCPAP voeding krijgt en dat het 

apparaat nu stand-by staat. 

Note Laad de accu eerst volledig op voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt. 

Volg de instructies voor het opladen van de accu in deze gebruikershandleiding. 
Sluit de accu niet aan op de Transcend 3 miniCPAP terwijl de accu voor het eerst 

wordt opgeladen. 

Note Gebruik de accu waar mogelijk samen met de netvoeding. Door de accu aan te 

sluiten terwijl het apparaat ook is aangesloten op de netvoeding, kan de accu 
tijdens de therapie worden opgeladen en als back-upstroomvoorziening worden 

gebruikt zodat de therapie verder kan gaan in het geval de stroom uitvalt. 

De Transcend P4 of P8 Battery gebruiken met netvoeding 

1. Plaats de ronde stekker van het universele netvoedingsapparaat in de accu. 

2. Plaats de ronde stekker van de accu in het elektrische aansluitpunt op de 

Transcend 3 miniCPAP. Daarbij dienen de stekker en het snoer omhoog te wijzen. 

3. Steek de universele netvoedingsstekker in een stopcontact. 

4. Het knipperende opstartpatroon van het stroomlampje van de Transcend 3 

miniCPAP start. Als het opstartpatroon van de knipperende lampjes is voltooid, 

gaan de lampjes uit. Dit geeft aan dat de Transcend 3 miniCPAP voeding krijgt 

en dat het apparaat nu stand-by staat. 

De Transcend P4 of P8 Battery gebruiken met de Transcend mobiele 

voedingsadapter 

Note Gebruik de accu waar mogelijk samen met de mobiele netvoedingsadapter. 
Door de accu aan te sluiten terwijl het apparaat ook is aangesloten op de mobiele 

netvoedingsadapter, kan de accu tijdens de therapie worden opgeladen en als 

back-upstroomvoorziening worden gebruikt zodat de therapie verder kan gaan 

in het geval de stroom uitvalt. 

1. Plaats de ronde stekker van de mobiele netvoedingsadapter in de accu. 

2. Plaats de ronde stekker van de accu in het elektrische aansluitpunt op de 

Transcend 3 miniCPAP. Daarbij dienen de stekker en het snoer omhoog te wijzen. 

3. Steek de mobiele netvoedingsadapter in het mobiele stopcontact. 
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4. Het knipperende opstartpatroon van het stroomlampje van de Transcend 3 
miniCPAP start. Als het opstartpatroon van de knipperende lampjes is voltooid, 

gaan de lampjes uit. Dit geeft aan dat de Transcend 3 miniCPAP voeding krijgt en 

dat het apparaat nu stand-by staat. 

Uitleg van de Transcend P4 en P8 Battery ledlampjes 

• Rood lampje: een rood lampje geeft aan dat er een probleem is met de accu. 
Als het rode lampje brandt, dient u de accu niet te gebruiken of op te laden. 

Vraag de thuiszorgleverancier die u de accu heeft geleverd, de accu te vervangen. 

• Geel lampje: geeft aan dat de accu wordt opgeladen. 

• Groen lampje: geeft aan dat de accu volledig is opgeladen. 

Note Wanneer de accu voor het eerst wordt aangesloten, geeft deze gedurende twee 

seconden een rood lampje weer. 

Note Er gaat een geel of groen lampje branden als de accu samen met het universele 

netvoedingsapparaat of de mobiele voedingsadapter wordt gebruikt om het 

oplaadniveau aan te geven. 

Note Er gaat geen lampje branden als de accu wordt gebruikt als de enige voedingsbron 

voor de Transcend 3 miniCPAP. 

De Transcend P4 of P8 Battery opladen 

Note De levensduur van de accu varieert op basis van de apparaatinstellingen, lekkage, 
ademhalingspatronen van de patiënt, omgevingsomstandigheden of leeftijd van 

de accu. 

Gemiddelde levensduur van accu voor P4-accu's (in uur) 

 

Therapiedruk (in cm H2O) 

4 8 12 16 20 

Ademhalingen 

per minuut 

10 25 13 9 6 4 

15 19 12 7 5 4 

20 11 8 6 4 4 

 

Gemiddelde levensduur van accu voor P8-accu's (in uur) 

 Therapiedruk (in cm H2O) 

4 8 12 16 20 

Ademhalingen 
per minuut 

10 50 27 18 13 9 

15 36 25 15 12 9 

20 24 17 13 10 8 
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Note Laad de accu vóór het eerste gebruik volledig op. Sluit de accu niet aan op de 

Transcend 3 miniCPAP terwijl de accu voor het eerst wordt opgeladen. 

Note Voor maximale prestaties van de accu raadt Somnetics aan om de accu tijdens 

de therapie samen met het netvoedingsapparaat of de mobiele voedingsadapter 

te gebruiken, ook als de accu volledig is opgeladen. 

• Sluit de ronde connector van het universele netvoedingsapparaat of de mobiele 

voedingsadapter aan op het elektrische aansluitpunt op de P4 of P8 Battery. 

• Sluit het universele netvoedingsapparaat of de mobiele voedingsadapter aan op 

een stroombron. 

• Als de accu volledig is opgeladen, wordt dat aangegeven doordat het lampje op 

de accu groen wordt. 

• Het kan tot vijf (5) uur duren om de P4 Battery op te laden en tot acht (8) uur 

om de P8 Battery op te laden. 
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De Transcend mobiele voedingsadapter (MPA1) 

gebruiken 

Transcend 3 miniCPAP kan door een optionele mobiele voedingsadapter van stroom 
worden voorzien. De mobiele voedingsadapter wordt geleverd met twee kabels: de ene is 

bedoeld om de MPA1 aan te sluiten op het Transcend 3 miniCPAP-apparaat en de andere 

om de MPA1 aan te sluiten op een mobiel stopcontact.  

Note Gebruik uitsluitend de door Somnetics geleverde Transcend mobiele 

voedingsadapter. 

1. Sluit beide kabels aan op de basis van de mobiele voedingsadapter. 

2. Steek de ronde connector van de MPA1-uitvoerkabel in het elektrische aansluitpunt 

op de Transcend 3 miniCPAP. 

3. Steek de connector in het mobiele elektrische aansluitpunt (bijvoorbeeld een 

sigarettenaansluiting in een auto). 

4. Het knipperende opstartpatroon van het stroomlampje van de Transcend 3 

miniCPAP start. Als het opstartpatroon van de knipperende lampjes is voltooid, 

gaan de lampjes uit. Dit geeft aan dat de Transcend 3 miniCPAP voeding krijgt en 

dat het apparaat nu stand-by staat. 

Note Zorg dat de kabels goed zijn verbonden met de mobiele voedingsadapter en het 

elektrische aansluitpunt achter op de Transcend 3 miniCPAP. Het kan nodig zijn de 

snoeren te ontkoppelen en weer te bevestigen om een goede aansluiting tot stand 

te brengen. 
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De Transcend 3 miniCPAP gebruiken 

Het bedieningspaneel van de Transcend 3 miniCPAP heeft twee drukknoppen die worden 
gebruikt om de blazer- en de ramp-drukfunctie te initiëren. Er zijn ook twee lampjes: 

een groen lampje dat een normale werking aangeeft en een geel lampje dat storingen 

aangeeft. De operationele status van de Transcend 3 miniCPAP wordt aangegeven door 

de lampjes. 

Wanneer er een voedingsbron wordt aangesloten op het apparaat, begint het lampje van 

de Transcend 3 miniCPAP in een bepaalde volgorde te knipperen. Als het opstartpatroon 

van de knipperende lampjes is voltooid, gaan de lampjes uit. Dit geeft aan dat de 
Transcend 3 miniCPAP voeding krijgt en dat het apparaat nu stand-by staat. Tijdens de 

therapie blijven de lampjes uit om te voorkomen dat de patiënt en/of een persoon naast 

de patiënt in zijn/haar nachtrust wordt gestoord. 

Note Indien er tijdens de therapie een onderbreking ontstaat in de voeding van de 

Transcend 3 miniCPAP, zal de therapie worden hervat op het moment dat de 
voeding wordt hersteld en u op de aan-/uitknop drukt. Het apparaat herhaalt het 

opstartpatroon van de knipperende lampjes voordat de blazerfunctie weer start. 

Standaardgebruikersmodi 

De normale werking bestaat uit vier modi: 

 

Uit Als het apparaat niet is aangesloten op een voedingsbron, staat het apparaat 

uit. Beide lampjes op het bedieningspaneel zijn uit. 

Stand-by Als het apparaat van stroom wordt voorzien, wordt het opstartpatroon van 
knipperende lampjes uitgevoerd alvorens het apparaat in de stand-bymodus 

gaat. De stand-bymodus wordt ook geïnitieerd wanneer u op de aan-/uitknop 

drukt als het apparaat aanstaat of als het masker wordt verwijderd terwijl 
het apparaat aanstaat. Zolang het apparaat van stroom wordt voorzien, blijft 

het in de modus Stand-by staan tot de modus Aan of de modus Drogen 

wordt gestart. 

Aan Wanneer de blazer in de modus Aan staat, werkt deze en wordt er 

gereguleerde druktherapie gegenereerd door het apparaat. De lampjes 

blijven uit. De modus Aan wordt geïnitieerd door op de aan-/uitknop te 

drukken wanneer het apparaat in de stand-bymodus staat en de patiënt het 

masker draagt. 

Drogen Om de modus Drogen te starten, drukt u tegelijkertijd op de Ramp-knop en 

op de aan-/uitknop. Wanneer het apparaat in de modus Drogen staat, draait 
de blazer gedurende dertig minuten op lage snelheid. In de modus Drogen 

blijven de lampjes uit en wordt de blazerdruk niet gereguleerd voor therapie. 
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De therapie beginnen 
Het bedieningspaneel van de Transcend 3 

miniCPAP heeft twee drukknoppen om de 

blazer- en de ramp-drukfunctie te 

activeren. Er zijn ook twee led-lampjes: 
een groen lampje dat een normale werking 

aangeeft en een geel lampje dat storingen 

aangeeft. 

 
 

1. Sluit de Transcend 3 miniCPAP aan op een stroombron en laat het apparaat in 

de stand-bymodus gaan. 

2. Zorg dat uw masker goed op zijn plaats zit voordat u de therapie start.  

3. Om de therapie te starten, drukt u op de aan-/uitknop. Wanneer u op de aan-
/uitknop drukt wanneer de Transcend 3 miniCPAP stand-by staat, wordt de modus 

Aan gestart. De luchtstroom begint wanneer de blazer de voorgeschreven 

therapiedruk toedient of de therapiedruk opvoert. 

De ramp-functie gebruiken 
De ramp-functie geeft gebruikers de kans om te wennen aan de luchtstroom door met een 

lagere druk te beginnen en deze geleidelijk op te voeren tot de voorgeschreven druk 

wanneer de gebruiker in slaap valt. In het softwaregedeelte van deze handleiding staat 

weergegeven hoe rampinstellingen op uw apparaat kunnen worden aangepast. 

Om de druk sneller op te voeren, houdt u de Ramp-knop ingedrukt tot het apparaat een 

comfortabele therapiedruk heeft bereikt. Wanneer de Ramp-knop wordt losgelaten, blijft 

het apparaat in de Ramp-modus tot het de voorgeschreven therapiedruk bereikt. 

1. Controleer of de Transcend 3 miniCPAP aanstaat. Zo niet, druk dan op de aan-/ 

uitknop. 

2. Pas uw masker aan om lekken te vermijden. 

3. Druk op de Ramp-knop. De druk wordt nu verlaagd tot de ramp-startdruk en wordt 

geleidelijk verhoogd gedurende een ingestelde tijd tot de druk de voorgeschreven 

therapiedruk heeft bereikt. 

Aan-/uitknop 

Groen lampje 

Ramp-knop 
Geel lampje 
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Note Als de ramp-knop tijdens de geleidelijk toenemende druk even wordt ingedrukt, 

beïnvloedt dit de toegediende druk niet. Om de geleidelijke drukverhoging van de 

ramp-functie te beëindigen, schakelt u het apparaat uit door op de aan-/uitknop te 
drukken. De volgende keer dat de blazer wordt ingeschakeld, wordt de 

voorgeschreven therapiedruk toegediend. 

Note In het geval dat er sprake is van een onderbreking in de stroomtoevoer, hervat de 
Transcend 3 miniCPAP de werking op de volledig voorgeschreven druk zodra de 

stroomtoevoer is hersteld. 

De EZEX-functie gebruiken 

De EZEX-functie is een speciale functie die de therapiedruk bij uitademing vermindert. 

Deze functie beoogt de patiënt extra comfort te geven door de mate van weerstand die 

de patiënt bij het uitademen ondervindt, te verminderen.  

Er zijn vier EZEX-instellingen: UIT, 1, 2 of 3; de instellingen vergroten de mate van 

drukverlaging steeds verder van niets tot het maximum. In het softwaregedeelte van 

deze handleiding staat weergegeven hoe EZEX-instellingen kunnen worden aangepast. 

De therapie beëindigen 

Om de therapie te beëindigen terwijl de blazer aanstaat, drukt u op de aan-uitknop om de 
blazer te deactiveren en het apparaat in de stand-bymodus te zetten. De gebruiker wordt 

aanbevolen om na elke therapiesessie de modus Drogen te starten om de binnenzijde 

van het apparaat te drogen. 

De modus Drogen 

Aan het einde van elke therapiesessie wordt de gebruiker aanbevolen om de modus 

Drogen te starten. Om de modus Drogen te starten, drukt u tegelijkertijd op de Ramp-

knop en op de aan-/uitknop. Wanneer het apparaat in de modus Drogen staat, draait 
de blazer gedurende dertig minuten op lage snelheid. In de modus Drogen blijven de 

lampjes uit en wordt de blazerdruk niet gereguleerd voor therapie. De modus Drogen 

laat lucht door het systeem stromen om vochtresten te verwijderen uit de binnenzijde 
van het apparaat en het luchtcircuit. Na de 30 minuten durende droogcyclus wordt de 

blazer uitgeschakeld en gaat het apparaat in stand-by. 
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De filtermedia vervangen 

De filtermedia van de Transcend 3 miniCPAP moeten minimaal elke zes maanden worden 

vervangen. 

1. Verwijder het filtersysteem door aan het lipje op de houder aan de achterkant van 

het apparaat te trekken om het los te maken. Trek het filtersysteem weg van het 

apparaat. 

 

2. Gooi het hele filtersysteem weg en vervang het door een nieuwe.  

 

 

 

Aan-/uitknop 

Ramp-knop 

Trek aan het lipje 
om het 

filtersysteem los 

te maken. 
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Uw Transcend 3 miniCPAP en de 

onderdelen onderhouden 

De Transcend 3 miniCPAP is een onderhoudsvrij apparaat. In dit deel worden de volgende 

onderwerpen behandeld: 

• De buitenkant reinigen 

• De accessoires reinigen 

• Reinigen voor meerdere gebruikers 

Waarschuwing: 

• Haal de stekker uit de Transcend 3 miniCPAP voordat u begint met reinigen. 

• Dompel de Transcend 3 miniCPAP of de stroomtoevoer niet onder in vloeistof. 

• Zorg dat er geen water in de openingen van het apparaat kan lopen. 

• Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen om het apparaat of een 

van de onderdelen te reinigen. 

• Probeer de Transcend 3 miniCPAP niet te steriliseren. 

• Plaats geen reinigingsmiddelen, zoals een doek of vloeistof, in de luchttoevoer van 

het apparaat of de luchtuitvoeraansluiting. 

De buitenkant reinigen 

Volg deze instructies om de buitenkant van de Transcend 3 miniCPAP te reinigen.  

1. Haal de stekker van de stroomtoevoer uit het stopcontact voordat u begint met 

reinigen en haal alle stroomkabels los van het apparaat. 

2. Maak een mengsel van 5% mild vloeibaar reinigingsmiddel met gedestilleerd water 

(50 ml vloeibaar reinigingsmiddel per liter gedestilleerd water). Het milde 

reinigingsmiddel dient afbreekbare anionische oppervlakte-actieve stoffen te 

bevatten maar geen fosfaten.  

3. Dompel een pluisvrije katoenen doek onder in de reinigingsoplossing. 

4. Wring het overtollige water uit de doek en veeg vervolgens over de buitenkant van het 

Transcend 3 miniCPAP-apparaat gedurende circa twintig seconden met een rustige 
beweging heen en weer, van voor naar achter op het apparaat. Pas stevige druk toe 

en zorg dat alle toegankelijke oppervlakken goed worden afgenomen en dat 

opgebouwd vuil wordt verwijderd.  

5. Spoel de doek in schoon water om restanten van de reinigingsoplossing te verwijderen. 
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6. Wring overtollig water uit de doek en veeg de Transcend 3 miniCPAP vervolgens 
schoon met een rustige beweging van voor naar achter om eventuele restanten 

van het reinigingsmiddel aan de buitenkant te verwijderen.  

7. Veeg het apparaat af met een droge, pluisvrije, katoenen doek tot het apparaat 

helemaal droog is.  

 

Het apparaat moet als volgt aan de buitenzijde worden gereinigd: 

Product 
Regelmatige 

reinigingscyclus 
Levensduur van het 

product 

Transcend 3 miniCPAP 2x/maand 5 jaar 

 

De accessoires reinigen  

Het volgende accessoire dient te worden gereinigd met een mengsel van 5% mild 

reinigingsmiddel met gedestilleerd water (50 ml vloeibaar reinigingsmiddel per liter 

gedestilleerd water). Het milde reinigingsmiddel dient afbreekbare anionische 
oppervlakte-actieve stoffen te bevatten maar geen fosfaten. Volg deze stappen om 

de accessoires te reinigen:  
 

Accessoire 
Regelmatige 

reinigingscyclus 
Levensduur van het 

product 

Luchttoevoerslang Dagelijks 3 maanden 
 

1. Dompel het de luchttoevoerslang volledig onder in de reinigingsoplossing. 

2. Houd het waterreservoir ondergedompeld en maak het oppervlak goed schoon met 

een pluisvrije, katoenen doek. Pas stevige druk toe en zorg dat alle toegankelijke 

oppervlakken goed worden afgenomen en dat opgebouwd vuil wordt verwijderd. 

3. Reinig de binnenkant van de luchttoevoerslang door deze op te tillen en vervolgens 

de uiteinden van de slang omlaag te houden terwijl de slang is gevuld met de 

reinigingsoplossing.  

4. Spoel de luchttoevoerslang door deze onder te dompelen in gedestilleerd water. 

Beweeg de luchttoevoerslang naar voren en naar achteren gedurende circa tien 

seconden om het resterende reinigingsmiddel te verwijderen.  

5. Spoel de luchttoevoerslang in gedestilleerd water door de slang volledig onder te 

dompelen. Terwijl de slang is gevuld met water tilt u de uiteinden van de slang op 

en beweegt u deze vervolgens weer omlaag. Herhaal deze beweging gedurende 

circa tien seconden om het resterende reinigingsmiddel te verwijderen. 

6. Droog de buitenkant van de luchttoevoerslang met een droge pluisvrije, katoenen doek 

af. Laat de slang aan de lucht drogen tot deze van binnen droog is. Hoe lang het duurt 

voordat de slang droog is, is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.  
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Reinigen voor meerdere gebruikers 

Als het apparaat door meerdere gebruikers wordt gebruikt, voert u de volgende stappen 

uit om het apparaat vóór elke nieuwe gebruiker te reinigen: 

 

1. Haal vóór reiniging de stekker uit het stopcontact. 

2. Verwijder het bacterie-/virusfilter en gooi het weg. 

3. Verwijder de gebruikte luchttoevoerslang en gooi deze weg.  

4. Volg de instructies voor het reinigen van de buitenkant van het apparaat, zoals deze 

hierboven beschreven zijn in De buitenkant reinigen.  

5. Plaats een nieuwe bacterie-/virusfilter op de luchtuitvoer van de Transcend 3 miniCPAP 

en bevestig een nieuwe luchttoevoerslang voordat u het apparaat aan een nieuwe 

gebruiker geeft.  

 

Waarschuwing: De luchttoevoerslangen, maskerset en bacterie-/virusfilters moeten na 

elke patiënt worden weggegooid volgens de standaardprocedures van de instelling voor 
biologisch gevaarlijk materiaal. Er mag niet worden geprobeerd om deze onderdelen te 

reinigen, desinfecteren of steriliseren voor gebruik door meerdere gebruikers. Deze 

onderdelen zijn bestemd voor gebruik bij één patiënt. Er mag niet worden geprobeerd om 
deze onderdelen te reinigen, desinfecteren of steriliseren. De instructies van de fabrikant 

moeten worden gevolgd voor het reinigen, desinfecteren en hergebruiken van 

patiëntgezichtsmaskers. 

Waarschuwing: Gebruik alleen bacterie-/virusfilters die in de handel verkrijgbaar zijn en 

die bestemd zijn voor gebruik met CPAP-apparaten. Volg de instructies van de fabrikant 

voor het gebruik van het filter. Gebruik alleen in de handel verkrijgbare filters die geen 

herkalibratie van het PAP-apparaat vereisen.  

Waarschuwing: Dompel de Transcend 3 miniCPAP of de stroomtoevoer niet onder in 

vloeistof. Laat geen reinigingsoplossing of water in het apparaat komen. 

 

 

Milieu-informatie 

Deze machine dient apart te worden afgevoerd, niet als ongesorteerd huishoudelijk afval. 
Voor het afvoeren van uw machine dient u de juiste inzamel- en recyclingsystemen te 

gebruiken die in uw regio beschikbaar zijn. Neem contact op met uw lokale 

afvalverwerkingsbedrijf als u informatie nodig hebt over deze afvalverwerkingssystemen. 
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Gebruikershandleiding van de software 

Uw Transcend 3 miniCPAP-apparaat wordt geleverd met gebruiksvriendelijke 
software waarmee u instellingen kunt aanpassen, rapporten kunt bekijken, 

afdrukken en verzenden en al uw gegevens kunt opslaan, zodat u er op elk 

moment toegang toe heeft. 

 

3 Eenvoudige Stappen en u bent klaar om uw software te gebruiken. 

 

STAP 1 

Download eerst de apparaatsoftware op uw computer via deze link: 

 

NB: U moet het stuurprogramma installeren voordat u de software downloadt. 

 

https://transcend.miniCPAPsoftware.com 

 Apparaatsoftware downloaden 

Zodra u de software hebt gedownload, wordt deze automatisch bijgewerkt 

wanneer we wijzigingen en verbeteringen aanbrengen. 

Wanneer u de software opent, verschijnt het startscherm.  

 

  

https://transcend.minicpapsoftware.com/
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STAP 2 

Uw Transcend 3 miniCPAP aansluiten 

Sluit uw Transcend 3 miniCPAP-apparaat aan op een voedingsbron en vervolgens 
op uw computer met behulp van de meegeleverde mini-USB-kabel. Het mini-

uiteinde van de USB-kabel gaat in de opening naast het netsnoer op het apparaat; 

open de rubberen afdekking om toegang te krijgen tot de opening. De grotere 

kant gaat in een USB-portaal op uw computer. 

 

 

 

 

STAP 3 

Uw gewenste taal selecteren 

Selecteer de taal van uw voorkeur door er een te kiezen in het vervolgkeuzemenu. 

 

  

Mini-USB-poort 

Kies hier 

de taal 
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Nu kunt u de Transcend 3 miniCPAP-software gebruiken 

U kunt op de interface van het startscherm zien dat er twee hoofdgebieden zijn 
waaruit u kunt kiezen: Configuratie of Therapietrouwmanager. Laten we ze 

allemaal verkennen. 

 

* OPMERKING: Als u uw CPAP loskoppelt van een stroombron in het 
softwareprogramma, keert de software terug naar het startscherm totdat 

de stroomvoorziening is hersteld. Niet-opgeslagen instellingen gaan 

verloren. 

Configuratie voor apparaatinstellingen 

CONFIGURATIE 

Selecteer het configuratievenster om de toepassing voor de configuratie-

instellingen te openen. 

Merk op dat wanneer u op een scherm bent, u in de rechter bovenhoek 

pictogrammen ziet voor de beschikbare toepassingen in de software. 

Klik op een pictogram en u gaat direct naar die sectie.  
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Het configuratiegebied wordt gebruikt om verschillende instellingen op het 

apparaat aan te passen. Sommige functies, zoals de therapeutische druk en 
kalibratie, zijn instellingen voor de arts en zijn alleen beschikbaar met een 

wachtwoord. U kunt echter de instellingen Ramp Begindruk, Rampduur en 

EZEX-drukverlaging aanpassen als deze opties door uw arts zijn ingesteld op 

aanpassing. Om ze te veranderen, schuift u gewoon de rode ovaal over de lijn 

naar rechts of links. 

○ De therapiedruk is een instelling voor de behandelaar die alleen 

toegankelijk is met een wachtwoord. Deze instelling toont een vaste of een 

Auto-instelling, afhankelijk van het apparaat dat u hebt (Auto-modus alleen 

beschikbaar op een Transcend 3 miniCPAP Auto-apparaat). Als u een vast 

drukapparaat heeft, is er één therapiedruk beschikbaar voor aanpassing. 

Als u een Auto-apparaat instelt zal het tabblad 'Auto' als zodanig verschijnen 

en kunt u het drukbereik van de therapie aanpassen door de cursors links 

en rechts langs de metrische lijn naar het voorgeschreven instelbereik te 

schuiven. 

○ De Begindruk ramp bepaalt de druk waarmee uw CPAP-therapie begint 

als u de rampfunctie activeert. Deze selectie kan tot 1cmH20 onder uw 

therapiedruk aangepast worden. 

○ De Rampduur bepaalt hoe lang het duurt voordat uw CPAP de voorgeschreven 

therapiedruk bereikt wanneer de rampfunctie is ingeschakeld. De Ramp-functie 

biedt u een lagere therapiedruk om u te helpen comfortabeler in slaap te vallen 

omdat het de CPAP-druk langzaam laat oplopen tot uw voorgeschreven 

therapieniveau. Deze instelling kan worden aangepast tussen 5 en 45 minuten, 

of schakel de schakelaar op OFF om deze functie te deactiveren.  

○ De EZEX-instelling verlaagt de druk tijdens het uitademen om het 

uitademen tijdens het gebruik van uw miniCPAP comfortabeler te maken. 

Deze kan op OFF worden ingesteld of de drukverlichting kan tussen 1 en 

3 worden ingesteld (3 is de grootste drukverlichting). 

○ De Kalibratie -functie is een instelling voor de arts die alleen 

toegankelijk is met een wachtwoord. Om het apparaat te kalibreren dient 

u eerst de benodigde andere CPAP-instellingen aan te passen en op de 

update-knop klikken. U kunt het apparaat niet kalibreren terwijl u de andere 

CPAP-instellingen aan het aanpassen bent tot u op update klikt. Sluit de 

maskerkous en een manometer aan op de CPAP en zet de machine aan. 

Als kalibratie nodig is, selecteert u de kalibreerknop en schuift u de instelling 

naar het juiste niveau. Klik op de knop 'Kalibreren voltooid'wanneer u klaar 

bent. 

 

* OPMERKING: Om de aanpassingen van uw CPAP-instellingen op te slaan 

klikt u op de update knop (naast de kalibreerknop op uw scherm) voor u 

naar een ander scherm navigeert. 
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THERAPIETROUWMANAGER 

Omdat u, en uw arts, belang hebben bij de kwaliteit van uw sessies genereert 
de Therapietrouwmanager samengevatte gegevens en rapporten, zodat u uw 

sessies per dag, week, maand of langer kunt bekijken. 

 

 

 

 

De belangrijkste gegevenssamenvattingen zijn: 

○ Gebruik 

○ Samenvatting lekkage 

○ Samenvatting druk 

○ AHI -voorvallen per uur gebruik 

○ Therapie-instellingen van de patiënt 
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Algemene Functies 

Filteren op datum 

Pas het datumbereik van de informatie aan door op de kalenderpictogrammen 

naast de gewenste begin- en einddatum te klikken. 

 

Klik vervolgens op de knop Filter om de begin- en einddatum bij te werken. 
Therapietrouw genereren 

Therapietrouw genereren (therapietrouwrapport laatste 30 dagen)  

De knop Therapietrouwrapport 30 dagen genereren haalt automatisch de laatste 

periode van 30 dagen op met een therapietrouw van ten minste 70% (70% van 

de tijd 4+ uur therapie). 
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Rapport exporteren 

Wanneer u Rapport exporteren kiest kunt u de gegevens die u op dat moment 

bekijkt op uw scherm opslaan als een .pdf-document op uw computer.  

U ziet het volgende scherm nadat u Rapport exporteren hebt gekozen. Voer de 

informatie in die u bij uw rapport wilt opslaan: uw naam, adres, providernaam, 

providernummer; selecteer dan een locatie voor de .pdf die op uw computer moet 
worden opgeslagen. Wij raden u aan het bestand te exporteren naar uw desktop, 

omdat het bestand dan gemakkelijk te vinden is. Klik op de knop Rapport 

exporteren om uw rapport als pdf op te slaan. Zodra het is opgeslagen kunt u op 

het .pdf-document klikken om het te bekijken of af te drukken vanaf uw computer. 

 

 

 

 

 

Kies een weergave  

Bovenaan de pagina ziet u ook drie grijze tabbladen: Dagelijks overzicht, 

trenddiagram en dagdiagram. 
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Daglijst 

Wanneer u het tabblad Dagelijkse lijst selecteert, ziet u een algemeen overzicht 
van het door u aangegeven datumbereik. De dagelijkse lijst toont voor 

elke therapiesessie de datum, de gebruikte uren, de gemiddelde AHI (Apnea 

Hypopnea-index), de gemiddelde druk en het gemiddelde lekpercentiel.  

U kunt de volgorde van de getoonde gegevens omkeren door de kolomkop te 
selecteren die u wilt reorganiseren (Datum, Gebruik, AHI, Gemiddelde druk 

of 95ste percentiellek).  
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Trendgrafiek 

Wanneer u boven aan de pagina op het tabblad Trenddiagram klikt, ziet u de 

gegevens in grafische vorm. 

Klik gewoon op een staafdiagram en u ziet automatisch de trendbereiken per 

maand, week of dag elke keer dat u klikt (deze verandering in datumbereik wordt 

weergegeven in de sectie Trendbereik).  

 

 

 

U kunt te allen tijde het gewenste datumbereik aanpassen door het datumbereik 

te wijzigen en op de knop Filter te klikken. U kunt het datumbereik opnieuw 

instellen nadat u klaar bent met inzoomen door op de knop Data resetten 

te drukken.  
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Daggrafiek 

Selecteer het tabblad Dagdiagram om gegevens weer te geven die zijn ingezoomd 
tot op één dag in het tabblad Trenddiagram, of u kunt gewoon naar dit tabblad 

gaan om de gegevens van een bepaalde dag te selecteren. U kunt de dag kiezen 

die u wilt bekijken door de datum te selecteren in het veld Geselecteerde datum.  

 

 

 

 

 

Vragen? Bel 877-621-9626 of stuur een e-mail naar 
info@somnetics.com. 

 

mailto:info@somnetics.com
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Fout- en alarmcodes 

Foutcodes 
Wanneer er een fout optreedt in de Transcend 3 miniCPAP, wordt de processor gereset en 

komt deze in een zich herhalende foutlus. In deze lus knippert het gele foutlampje op het 
apparaat herhaaldelijk om aan te geven dat de specifieke fout is opgetreden. Indien het 

apparaat is gereset of in een cyclus terechtkomt van in-/uitschakelen terwijl het apparaat 

in de foutmodus staat, gaat het apparaat weer in de foutmodus zodra het weer wordt 
ingeschakeld. Om uit de foutmodus te komen, dient de fout te worden erkend door 

de aan-/uitknop ingedrukt te houden tot het lampje niet meer knippert. Zodra de aan-/ 

uitknop wordt losgelaten, wordt de processor gereset en start het apparaat in stand-

bymodus. 

NB: De gebruiker wordt aangeraden bij elke storing het apparaat te resetten wanneer 

de storing voor het eerst optreedt, omdat problemen van voorbijgaande aard het 

apparaat in de foutmodus kunnen doen raken zonder dat er een werkelijke storing 

of fout is. Als de foutcode opnieuw optreedt nadat het apparaat is gereset, kunt 

u in de onderstaande tabel een samenvatting vinden van de manier waarop het 

apparaat reageert, mogelijke problemen met het apparaat en suggesties voor 

het oplossen van problemen met het Transcend-apparaat. 

 

Apparaatlampje Foutlampje Fout Opmerkingen 

Uit Knippert 2 
keer 

Stackoverloop Interne softwarefout. 

Uit Knippert 3 
keer* 

Druk te hoog De druksensor detecteerde tijdens de 
therapietoediening een druk die hoger was dan 
30 cmH2O. Dit kan worden veroorzaakt door een 
ingedrukte of losgeraakte drukdetectieslang. Het 
kan ook worden veroorzaakt door een defecte 
druksensor of defecte elektronica. 

Uit Knippert 4 
keer* 

Geen druk De druksensor detecteerde tijdens de 
therapietoediening een druk van ongeveer 0 
cmH2O. Dit kan worden veroorzaakt door een 
open uitvoerslang. Dit kan tevens ook 
veroorzaakt door een ingedrukte of losgeraakte 
drukdetectieslang. Het kan ook worden 
veroorzaakt door een defecte druksensor of 
defecte elektronica. 

Uit Knippert 6 
keer 

Poging om ongeldige 
tijd in te stellen 

Er is geprobeerd om de realtime klok (RTC) van 
het apparaat in te stellen op een ongeldige 
waarde. De realtime klok van het apparaat is 
ingesteld tijdens het productieproces en deze 
fout zou daarom alleen dan kunnen optreden. 

Uit Knippert 7 
keer* 

Druksensor buiten 
bereik 

Terwijl het apparaat in de stand-bymodus staat, 
detecteert de druksensor een waarde buiten het 
verwachte bereik. Dit kan het gevolg zijn van 
een "afgeknelde" of verstopte druksensor of 
fluctuatie in de omgevingstemperatuur. Dit kan 
ook het gevolg zijn van een defecte druksensor 
of elektronica. 
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Apparaatlampje Foutlampje Fout Opmerkingen 

Uit Knippert 9 
keer 

Ongewenste 
firmwarecontrolesom 

Wanneer het apparaat wordt gestart, berekent 
het een controlesom van de firmwarecode en 
vergelijkt het apparaat deze met de controlesom 
die het heeft berekend toen het oorspronkelijk 
werd geprogrammeerd. Deze fout geeft aan dat 
een deel van de firmware is beschadigd. De 
oorzaak is waarschijnlijk een elektrostatische 
ontlading of een probleem met de hardware. 

Uit Knippert 11 
keer 

Blazer gestopt Het apparaat detecteerde tijdens het toedienen 
van therapie gedurende 2 seconden geen 
beweging van de blazer. De oorzaak kan een 
defecte blazermotor, een losse blazeraansluiting 
of defecte elektronica zijn. 

Uit Knippert 12 
keer 

Weinig voeding Het apparaat heeft tijdens de therapie 
vastgesteld dat de blazer is gestopt (zie 
hierboven). Maar controle van de spanning geeft 
aan dat er wellicht niet voldoende voeding is om 
de blazer te laten draaien. De oorzaak kan een 
defect voedingsapparaat of defecte accu zijn. 

Uit Knippert 13 
keer* 

Te hoge 
temperatuur 
processor 

De temperatuursensor op de chip van de 
processor heeft een te hoge temperatuur 
gemeld. 

Uit Knippert 14 
keer* 

Te hoge 
temperatuur blazer  

De blazerthermistor heeft een te hoge 
temperatuur gemeld. 

* Indien deze fout optreedt, dient u alle buizen en slangen te controleren om er zeker van te zijn dat ze 
goed zijn aangesloten. Indien de fout optreedt tijdens de therapie, dient u te controleren of het masker 
goed is geplaatst en niet lekt. Controleer of alle filters goed zijn geïnstalleerd en niet erg vuil zijn. 

Waarschuwingscodes 

Waarschuwingen zijn vergelijkbaar met fouten maar ze resetten de processor niet wanneer 
ze optreden (d.w.z. het apparaat blijft therapiedruk toedienen). 

Apparaatlampje Foutlampje Fout Opmerkingen 

Uit Knippert 15 
keer 

Kan niet 
reguleren 

Het apparaat heeft herhaaldelijk een druk 
gedetecteerd die buiten het doelbereik van de 
therapie ligt. Het apparaat probeert door te gaan 
met het toedienen van de therapie. De waarschuwing 
is een indicatie dat de filters en het masker op 
verontreiniging en goede pasvorm moeten worden 
gecontroleerd. 
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Problemen oplossen 

Probleem Waarschijnlijke oorzaak Oplossing 

Oncomfortabel vanwege 
gevoel van hoge druk. 

Het kan zijn dat de druk op het 
apparaat te hoog is ingesteld. 

Adem langzaam in door uw neus 
met gesloten mond. 

Gebruik, indien beschikbaar, 
de rampfunctie. 

Indien de druk problematisch blijft, 
neem dan alstublieft contact op met 
uw thuiszorgleverancier. 

Neus- of keelirritatie. Droge lucht. Verhoog de luchtvochtigheid van de 
kamer. Neem contact op met uw 
thuiszorgleverancier.  

Vuil luchtfilter. Vervang de filtermedia. 

De lampjes van het 
bedieningspaneel van het 
apparaat knipperen niet en 
gaan niet branden wanneer 
de stroomtoevoer wordt 
aansloten op het apparaat. 

De stroombron is niet goed 
aangesloten. 

Controleer alle stroomaansluitingen. 

Het kan zijn dat de netvoeding 
niet actief is. 

Gebruik een ander stopcontact. 

Controleer of het stopcontact is 
uitgeschakeld met een schakelaar 
op de muur. 

Er komt geen lucht uit 
het apparaat. 

Fout in motor van apparaat 
of fout in elektronica. 

Neem contact op met de technische 
service van de thuiszorgleverancier. 

Geel foutlampje knippert 
in algemene 
foutwaarschuwingsvolgorde  

Apparaat detecteert een 
operationele fout. 

Let op het aantal keren dat het gele 
lampje knippert voordat het patroon zich 
herhaalt. Raadpleeg het gedeelte Fout- 
en waarschuwingscodes voor een 
eventuele oplossing. Als de fout 
aanhoudt nadat u heeft geprobeerd het 
probleem te corrigeren door de aan-
/uitknop ingedrukt te houden tot het 
gele LED-lampje stop met knipperen, 
neemt u contact op met de technische 
dienst van uw thuiszorgleverancier. 

Apparaat wordt 
uitgeschakeld tijdens 
therapie 

Onjuiste afdichting van externe 
hardware (masker, slangen) of 
gebruik van externe hardware 
die over de 
houdbaarheidsdatum is.  

Controleer alle apparatuur voor een 
goede afdichting. Vervang eventuele 
externe hardware die over de 
houdbaarheidsdatum is. Indien het 
probleem blijft optreden, neemt u 
contact op met de technische service 
van de thuiszorgleverancier.  
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Bijlage: Onderdeelnummers 
In dit deel worden drie onderwerpen behandeld: 

• Wegwerponderdelen 

• Accessoires 

• Vervangende onderdelen 

 

Wegwerponderdelen 

Item Onderdeelnummer  Item Onderdeelnummer 

Transcend 3 filtersysteem 503109 
 Standaardslang van 1,80 m 

(6 ft) 503081 

 

Accessoires 

Item Onderdeelnummer  Item Onderdeelnummer 

Transcend P8 Battery  503023 
 Transcend mobiele 

voedingsadapter (MPA1) 503029 

Transcend P4 Battery  503026 
 Transcend draagbare 

zonnelader voor accu's 503056 

 

Vervangende onderdelen 

Item Onderdeelnummer  Item Onderdeelnummer 

Transcend 3 miniCPAP Auto  503104  Transcend-reistas  503012 

Transcend 3 miniCPAP Auto 
Service Unit 503105 

 Universeel voedingsapparaat 
met meerdere stekkers (PSA2) 503059 

Transcend 3 miniCPAP 503106    

Transcend 3 miniCPAP 
Service Unit 503107 

 
Verwisselbare stekkerset 503060 

Set universeel 
voedingsapparaat met 
meerdere stekkers 
(Bevat 503059 en 503060) 503078 

 

USB-kabel 503020 
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Bijlage: Specificaties 

In dit deel worden de volgende onderwerpen behandeld: 

• Transcend 3 miniCPAP  

• Netvoedingsapparaat - PSA2  

• Mobiele voedingsadapter (optioneel) - MPA1  

• Accu's  

• Transcend 3 miniCPAP-prestaties  

• Verklaring fabrikant  

Transcend 3 miniCPAP 

Transcend 3 miniCPAP gewicht: 494 gram (1,09 lbs) 

Transcend 3 miniCPAP afmetingen: 19 cm x 9,5 cm x 9,4 cm 

Afmetingen luchtuitlaatpoort: Standaardaansluiting met diameter van 22 mm 

Netvoedingsapparaat - PSA2 

Wisselstroominvoer: 100-240 VAC, 50-60Hz 

Wisselstroomuitvoer: 18 VDC, 1,67 Amp 

Mobiele voedingsadapter (optioneel) - MPA1 

Invoer mobiele voedingsadapter: 13,0 VDC (nominaal). 10 tot 15,5 VDC; 7,5 Amp 

Uitvoer mobiele voedingsadapter: 19,2 VDC, 2,6 Amp 

Accu's (optioneel) - P4 en P8 Battery 

Transcend P8 Battery 14,4 VDC, 5200 mAH  

Transcend P4 Battery 14,4 VDC, 2.600 mAH  
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Transcend 3 miniCPAP-prestaties 

Werkdrukbereik: 4 tot 20 cm H2O 

Nauwkeurigheid drukinstelling: ±1 cm H2O of ±10%, afhankelijk van wat meer is 

Maximumdruk uitschakeling systeem: 30 cm H2O  

Duur rampdruk: 0-45 min + 25% afwijking in tijd  

Bedrijfstemperatuurbereik: 5 tot 35°C 

Temperatuurbereik opslag/vervoer: -20 tot 60º C 

Bereik luchtvochtigheid (in bedrijf): 10% tot 80% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend 

Luchtvochtigheidsbereik opslag/vervoer: 10% tot 90% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend 

Hoogtebereik: 0-2438,4 meter (automatisch aangepast) 
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Verklaring fabrikant 
In dit deel worden de volgende onderwerpen behandeld: 

• Elektromagnetische emissies  

• Elektromagnetische immuniteit  

• IEC 60601-1-conformiteit  

Elektromagnetische emissies 

De Transcend 3 miniCPAP is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die 

hieronder wordt beschreven. De koper of de gebruiker van het systeem moet ervoor 

zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Emissietest Conformiteit Elektromagnetische omgeving — richtlijnen 

Uitgestraalde RF-emissies 

CISPR 11 

Groep 1 De Transcend 3 miniCPAP gebruikt uitsluitend RF-
energie voor interne functies. De RF-emissies zijn 
daardoor zeer laag en het is onwaarschijnlijk dat deze 
storing veroorzaken in elektronische apparatuur in 
de nabijheid. 

Geleide RF-emissies 

CISPR 11 

Klasse B De Transcend 3 miniCPAP is geschikt voor gebruik in alle 
gebouwen, waaronder gebouwen die rechtstreeks zijn 
aangesloten op het openbare laagspanningsnet dat 
gebouwen van stroom voorziet voor huishoudelijke 
doeleinden. 

Harmonische emissies 

IEC 61000-3-2 

Klasse A 

Spanningsschommelingen/ 
flikkeremissies 

IEC 61000-3-3 

Conform 

 

Elektromagnetische immuniteit 

De Transcend 3 
miniCPAP is bedoeld 
voor gebruik in de 
elektromagnetische 
omgeving die 
hieronder wordt 
beschreven. 
De koper of de 
gebruiker van het 
systeem moet ervoor 
zorgen dat het 
apparaat in een 
dergelijke omgeving 
wordt gebruikt. 

IEC 60601-
testniveau 

Conformiteitsniveau Elektromagnetische 
omgeving — richtlijnen 

Elektrostatische 
ontlading (ESD) 

IEC 61000-4-2 

±2, 4, 6 kV contact 
 
 

±8 kV lucht 

N.v.t. De Transcend Auto 
heeft geen geleidende 
oppervlakken. 

±2, 4, 6, 8 kV lucht 

Vloeren dienen van hout, beton 
of keramische tegels te zijn. 
Indien de vloeren bedekt zijn 
met synthetisch materiaal, dient 
de relatieve vochtigheid ten 
minste 30% te bedragen.  
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De Transcend 3 
miniCPAP is bedoeld 
voor gebruik in de 
elektromagnetische 
omgeving die 
hieronder wordt 
beschreven. 
De koper of de 
gebruiker van het 
systeem moet ervoor 
zorgen dat het 
apparaat in een 
dergelijke omgeving 
wordt gebruikt. 

IEC 60601-
testniveau 

Conformiteitsniveau Elektromagnetische 
omgeving — richtlijnen 

Elektrische snelle 
transiënt/burst 

IEC 61000-4-4 

±2 kV voor 
netleidingen 

±1 kV voor 
ingangs-/ 
uitgangsleidingen 

±2 kV voor netleidingen 
 

±1 kV voor ingangs-/ 
uitgangsleidingen 

De kwaliteit van het lichtnet dient 
overeen te stemmen met die van 
een standaard commerciële of 
ziekenhuisomgeving. 

Overspanning 

IEC 61000-4-5 

±1 kV differentiële 
modus 

±2 kV common 
mode 

±0,5*, 1 kV differentiële 
modus 

±2 kV common mode 

De kwaliteit van het lichtnet dient 
overeen te stemmen met die van 
een standaard commerciële of 
ziekenhuisomgeving. 

Spanningsdalingen, 
korte onderbrekingen 
en 
spanningsverschillen 
op de 
stroomingangsleidingen 

IEC 61000-4-11 

<5% UT (>95% val 
in UT) gedurende 
0,5 cyclus 

40% UT (60% val 
in UT) gedurende 5 
cycli 

70% UT (30% val 
in UT) gedurende 
25 cycli 

<5% UT (>95% val 
in UT gedurende 
5 sec) 

<5% UT (>95% val in 
UT) gedurende 0,5 cyclus 

40% UT (60% val in UT) 
gedurende 5 cycli 

70% UT (30% val in UT) 
gedurende 25 cycli 

<5% UT (>95% val in UT 
gedurende 5 sec) 

De kwaliteit van het 
elektriciteitsnet dient overeen te 
stemmen met die van een 
standaard commerciële of 
ziekenhuisomgeving. Indien het 
voor de gebruiker van de 
Transcend Auto noodzakelijk is 
dat het systeem blijft 
functioneren tijdens 
stroomuitval, wordt aangeraden 
het de Transcend door middel 
van de accu van stroom te 
voorzien. 

Opmerking UT is de 
netvoedingsspanning 
voordat het 
testniveau wordt 
toegepast. 

Netfrequentie 
(50/60 Hz) magnetisch 
veld 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetische velden opgewekt 
door de netfrequentie moeten 
een sterkte hebben die 
gebruikelijk is voor een normale 
commerciële of 
ziekenhuisomgeving. 

Geleide RF 

IEC 61000-4-6 

3 Vrms 

150 kHz tot 80 MHz 

3 Vrms 

150 KHz tot 80 MHz 

Aanbevolen scheidingsafstand: 

d = 1,17  P



Transcend 3 miniCPAP Gebruikershandleiding  Pagina 49 

 

 

De Transcend 3 
miniCPAP is bedoeld 
voor gebruik in de 
elektromagnetische 
omgeving die 
hieronder wordt 
beschreven. 
De koper of de 
gebruiker van het 
systeem moet ervoor 
zorgen dat het 
apparaat in een 
dergelijke omgeving 
wordt gebruikt. 

IEC 60601-
testniveau 

Conformiteitsniveau Elektromagnetische 
omgeving — richtlijnen 

Uitgestraalde RF 

IEC 61000-4-3 

3 V/m 
 

80 MHz tot 2,5 GHz 

10 V/m 
(conformiteitsniveau 
aangepast om aan 
FDA-grenswaarden te 
voldoen) 

80 MHz tot 2,5 GHz 

NB: Bij 80 MHz en 
800 MHz geldt 
het hogere 
frequentiebereik. 

Aanbevolen scheidingsafstand: 

d = 0,35  80 MHz tot 800 MHz 

Aanbevolen scheidingsafstand: 

d = 0,70  800 MHz tot 2,5 GHz 

waarbij P het maximale nominale 
uitgangsvermogen van de zender 
in watt (W) is volgens de 
fabrikant van de zender en d de 
aanbevolen scheidingsafstand in 
meter (m) is. 

De door vaste RF-zenders 
uitgestraalde veldsterkten, zoals 
vastgesteld door een 
elektromagnetische meting van 
de locatie, moeten lager zijn dan 
het conformiteitsniveau in elk 
frequentiebereik. 

Er kan storing optreden in 
de buurt van apparatuur die 
voorzien is van het onderstaande 
symbool: 

 

IEC 60601-1-conformiteit 

Bescherming tegen elektrische schokken: 
 

Mate van bescherming tegen het 
binnendringen van water: 
 
 

Gebruik van ontbrandbare gassen: 

Klasse II 
Type BF 

IP22. Beschermd tegen binnendringing van vaste 
vreemde voorwerpen van 12,5 mm doorsnede of meer. 
Verticaal vallen heeft geen schadelijk effect. 

De apparatuur is niet geschikt voor gebruik in de 
nabijheid van brandbare anesthesiemengsels met lucht, 
zuurstof of lachgas. 

P

P
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Fysieke kenmerken interface 

Afmetingen standaardslang 15,2 cm: Diameter 22 mm, lengte 1,8 m 

Prestatie 

Geluidskrachtniveau 
(@ 10 cm H2O-druk, 
statisch) 

38.4 dB 

Geluidsdrukniveau 
(@ 10 cm H2O-druk, 
statisch) 

30.4 dB 

Werkdrukbereik: 4 tot 20 cm H2O 

Druklimiet: 30 cm H2O 

Maximale 
doorstroomsnelheid 
(normaal)   

Testdruk 

4 cm H2O 8 cm H2O 
12 cm 
H2O 

16 cm 
H2O 

20 cm 
H2O 

Gemeten druk 
bij de 
aansluiting aan 
patiëntzijde 
(hPa) 

3.73 7.27 10.86 14.97 18.87 

Gemiddelde 
stroom bij de 
aansluiting aan 
patiëntzijde 
(l/min) 

94.8 139.8 135.3 128.4 121.3 
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Bijlage: Beperkte garantie 

Somnetics garandeert dat diens producten vrij zijn van materiële en productiedefecten en 
dat zij zullen presteren overeenkomstig de productspecificaties gedurende een periode die 

is gespecificeerd in de volgende tabel:  

Product Garantieperiode* 

Transcend 3 miniCPAP Auto en Transcend 3 miniCPAP  3 jaar 

Transcend P4- en P8-accu's 9 maanden 

Transcend draagbare zonnelader 1 jaar 

Transcend mobiele voedingsadapter 1 jaar 

 

*Vanaf de datum van aankoop door gebruiker 

 

Indien het product niet overeenkomstig de productspecificaties functioneert, zal 

Somnetics, waar mogelijk, materialen of onderdelen van het product repareren of 

vervangen, die na onderzoek door Somnetics defect blijken te zijn. De klant ontvangt een 
door de fabrikant gereviseerd of nieuw product indien het product niet te repareren is, dit 

uitsluitend ter beoordeling van het bedrijf. Deze garantie is niet van toepassing op schade 

door ongelukken, onjuist gebruik, misbruik, aanpassingen en andere defecten die geen 

verband houden met het materiaal of de uitvoering. Somnetics betaalt uitsluitend de 

reguliere verzendkosten van Somnetics naar de vestiging van de dealer. 

Somnetics is niet aansprakelijk voor derving van inkomsten, verlies door gemaakte 

kosten, of schade als gevolg van de verkoop of het gebruik van diens producten. 
In sommige staten is het niet toegestaan om vervolg- of incidentele schade uit te sluiten 

of te beperken. De bovenstaande beperking of uitsluiting is daarom wellicht niet op u van 

toepassing. 

Deze garantie komt in de plaats van alle andere uitdrukkelijke garanties. Daarnaast 
worden alle impliciete garanties, waaronder de garantie op verkoopbaarheid of 

geschiktheid voor het specifieke doeleinde beperkt tot de periode die in de bovenstaande 

tabel wordt vermeld voor het individuele product. In sommige staten is het niet 
toegestaan om vervolg- of incidentele schade uit te sluiten of te beperken. De 

bovenstaande beperking of uitsluiting is daarom wellicht niet op u van toepassing. 

Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten en u hebt wellicht nog andere 

rechten, die van staat tot staat kunnen verschillen. 

Om in aanmerking te komen voor reparatie, vervanging of terugbetaling, dient het defecte 

apparaat, binnen 30 dagen nadat het defect is opgemerkt, te worden teruggestuurd naar 

Somnetics. Aankoopbewijs, inclusief bewijs van de aankoopdatum, wordt hierbij vereist. 
Verplichting tot reparatie, vervanging of terugbetaling is niet van toepassing indien het 

apparaat is gerepareerd of op andere wijze is gewijzigd in een faciliteit die hier niet 

schriftelijk bevoegdheid voor heeft gekregen van Somnetics. Om volgens deze garantie 
gebruik te maken van uw rechten, dient u contact op te nemen met uw plaatselijke, 

bevoegde Somnetics-dealer of Somnetics op 33 5th Avenue, New Brighton, Minnesota 

55112 VS, +1 877 621 9626 of +1 651 621 1800. 
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Somnetics International, Inc. 

33 5th Avenue NW, Suite 500 

New Brighton, Minnesota 55112 USA 

http://www.mytranscend.com/ 

Telefoon: 651.621.1800 

Gratis: 877.621.9626 

Fax: 651.204.0064 
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