STAPPENPLAN

Uw CPAP-apparaat
verbinden met uw
wifinetwerk

In dit stappenplan beschrijven wij hoe u eenvoudig uw CPAP-apparaat,
de Philips DreamStation, kunt verbinden met uw wifinetwerk. Wanneer u
verbinding heeft, kunt u automatisch uw therapiegegevens naar ons versturen.
Eenvoudig, snel en veilig.

1

Ga naar ‘mijn instellingen’
Ga met de draaiknop van uw CPAP-apparaat in
het menu naar het ‘mijn instellingen’-icoon, klik op
de knop.

2

Ga naar het wifischerm
Draai vervolgens aan de knop totdat ‘wifi’ in het scherm verschijnt.
Klik weer op de knop.

3

Wifinetwerk selecteren
Selecteer uw wifinetwerk en klik op de knop. Is uw netwerk
niet zichtbaar? Kies dan onderaan de lijst voor de optie ‘andere...’.
Voer hier de naam van uw netwerk in.

4

Wachtwoord invoeren
Voer het wachtwoord van uw wifinetwerk in (indien nodig) en klik
op het groene vinkje. Onderaan het scherm kunt u kiezen voor kleine
letters of hoofdletters, cijfers, symbolen of ‘X’ selecteren om te
annuleren. Zodra uw wachtwoord is ingevoerd, maakt de wifimodem
in uw CPAP-apparaat een verbinding met uw wifinetwerk. Vanaf nu
worden uw therapiegegevens dagelijks aan ons verstuurd.

5

Controleren wifiverbinding
Als u wilt controleren of u nog steeds verbinding heeft met uw
wifinetwerk doet u dit door naar het ‘mijn instellingen’-menu te gaan.
In dit menu worden de netwerknaam en signaalsterkte getoond.*

Mijn instellingen icoon

Let op: het is belangrijk dat u ’s ochtends wanneer u uw CPAP-apparaat
uitzet, de stekker van het apparaat niet gelijk uit het stopcontact haalt.
Het duurt een uur voordat uw therapiegegevens vanaf het apparaat aan
ons verstuurd worden.
*Wanneer er een rode ‘X’ verschijnt over het pictogram van de signaalsterkte (
),
detecteert de wifimodem een draadloze router, maar kan de modem er geen
verbinding mee maken. Doorloopt u in dit geval bovenstaande stappen 1 t/m 3 nog
een keer. Let op dat u het juiste netwerk kiest en het juiste wachtwoord invoert.
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