
 

Beknopte bedieningshandleiding 

Applix Smart enterale voedingspomp
 
 

TOEDIENINGSSET IN DE POMP PLAATSEN 
 
• Pompdeur met de deurhendel ontgrendelen en openen. 
• Klem in de uitsparing plaatsen. 
• Toedieningssysteem zonder spanning in de onderste 

geleiding fixeren. 
• De pompdeur dichtdrukken en daarbij op het 

vergrendelen letten. 
 
 

 
 
 
NB 1 
U kunt zelf de lengte van de lijn onder de pomp bepalen. U 
kunt de klem verschuiven over de lijn alvorens deze in de 
pomp te leggen.  
 
NB 2 
Bij gebruik van de draagtas: rits de tas helemaal open en leg 
het grote inleggedeelte in de tas. Leg de voedingszak hierin 
en schuif deze helemaal tegen de bovenkant. Leg het tweede 
inleggedeelte van de tas er van boven naar beneden 
tegenaan, waardoor de voedingszak klem komt te liggen. De 
pompset kunt u op verschillende wijzen geleiden door de 
gleuven die daarvoor zijn gemaakt in de inleg. Zo kunt u de 
lijn die uit de tas komt zo lang of kort maken als u zelf wilt. 

 

 
 
 

 

 
 

INSTELLEN & STARTEN 
 

 

1 Pomp inschakelen  
Toets gedurende enkele seconden 
indrukken. 

   

 

2 Toedieningssysteem vullen  
Toets ingedrukt houden (600ml/uur). 

   

 

3 Instellen van loopsnelheid, volume 
etc. 

   

 

4 Doelvolume instellen  
(De-)activeren toetsen gelijktijdig 
indrukken. 

   

 

5 Start/Stop programma 
 

   

 

6 Informatie toegediend/nog toe te 
dienen   

• Stilstand: som van toegediend 
volume 

• In werking: som nog toe te dienen 
volume 

• Reset: 3 seconden indrukken. 
   

 

7 Toetsenbord blokkeren/vrijgeven  
(code 7) 

   

 

8 Instellen alarminterval (code 15) 
Normaal 30 sec.  
(instelbaar 5-300 sec.) 

   

 

9 Instellen (alarm)volume (3 standen) 

   

 

10 Terugzetten fabrieksinstelling 
(reset)  
Toetsen gelijktijdig indrukken. 

 
 

 



 

 
 
 
 

OVERZICHT ALARMEN 
 

SYMBOOL ALARM MAATREGEL 

   /     

Batterij/Netspanning Display geeft de gebruikte bron aan.  
De batterij kent een indicator (3,2,1, streepje).                                                                             

6 piepjes/30 seconden  
(<30 minuten) 
knipperende display 
(Tijdsinterval 
instelbaar) 

Batterij pre-alarm   Netspanning 

  Batterij alarm (leeg) Pomp schakelt uit na 10 minuten/netspanning. 

    

Doelvolume bereikt Toediening beëindigen of voortzetten.                                                                            

    

Toedieningssysteem 
leeg/lucht in leiding 

- Toediening voortzetten. 
- Toediening beëindigen en sonde spoelen. 
- Toedieningssysteem vullen.  

 Upstream occlusie                  
(verstopping/afknelling 
lijn boven de pomp) 

Verwijder de verstopping of afknelling boven de pomp. 

    

Downstream occlusie 
(verstopping/afknelling 
onder de pomp) 

Verwijder de verstopping of afknelling onder de pomp. 

    

Toedieningssysteem - APPLIX toedieningssysteem. 
- Toedieningsysteem correct invoeren. 

    

Pompdeur open Pompdeur sluiten. 

    

Blokkade   
transportmechanisme 

Direct contact opnemen met technische service. 

 

Systeemfout Direct contact opnemen met technische service. 

    

Herinnering akoestisch 
alarm 

Standby alarm, elke 60 sec. (3 piepjes). 
Ander alarm, elke 30 sec. (instelbaar). 

   

Alarm met de Stop/Start-toets beëindigen. 
Oorzaak van het alarm wegnemen. 
Toediening met de Stop/Start-toets opnieuw starten. 

 
 

 

Bij vragen over uw  
Applix-pomp:  
088-3276390 

 
DEZE KAART MET DE POMP RETOURNEREN INDIEN NIET MEER NODIG 


