
 

D.d. 15-05-2021  Pagina 1 van 5 

 

Handleiding verkort – APEX2 I.C.M IOM filter 

1 Zorg dat voor gebruik de pomp is opgeladen.  

2 Vul het registratieformulier in: 

 

   

1. Kop nummer      2. Filternummer                                 3. Pompnummer (of serienummer)  4. Monsternamepunt 

 

 

 

Bijvoorbeeld: 

Fabriekshal 1 
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3 Pomp klaar maken voor gebruik: 

 

 

1. Zet pomp aan door    toets in te drukken 

2. Reset de pomp voor elk gebruik. Gebruik de  of  -toets om in het menu het kopje RESET te selecteren.  

 Bevestig de reset door de -toets 3 seconde ingedrukt te houden. Dit doet u voor elke nieuwe meting! 

3. Gebruik de   of  -toets om in het menu SET FLOW te selecteren, bevestig met de -toets. De 

flow moet 2L /min bedragen. Met de   of  -toets kan u de flow eventueel naar boven of beneden 

aanpassen. 

 

4 Filterkop voorbereiden  

Indien het filter voor verzending is voorbereid door Future Proof moet u de beschermkapjes verwijderen. De 

filterkop is nu klaar voor gebruik. 

  

Indien het filter niet is voorbereid door Future Proof, gelieve deze stappen te volgen: 

 

1. Draai de front cover los, en neem deze van de filterkop. Pak vervolgens de cassette uit de filterkop. 
2. Pak vervolgens de cassette lower half van de cassette upper half af. In de cassette lower half gaat u het 

filter plaatsen. 

Voor Na 
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3. Neem het ronde filter voorzichtig uit de plastic bewaardoos met behulp van het pincet. Leg het filter in de 
cassette lower half zoals voorgedaan op de foto hieronder. Het is van belang dat u na de meting het filter 
terugplaatst in dezelfde plastic bewaardoos. Zo voorkomt u dat meetgegevens worden verwisseld.  

 
4. Klik vervolgens de casette lower half terug vast op de casette upper half en plaats het geheel terug in de 

filterkop. LET OP: zorg er dat de smalle opening naar boven gericht is en het filter in de kop zit. Draai als 
laatste de front cover terug op de filterkop. Doe dit voorzichtig en niet te strak, in verband met de 
gevoeligheid van het filter 

5. Sluit filterkop aan op de luchtpomp met behulp van de doorzichtige slang. 

 
 

5 Kalibreren van de pomp 

Voordat u de pomp kan gebruiken dient deze eerst gekalibreerd te worden. Dit doe u met behulp van de 

groene pomp en kalibreerkop. Zo weet u zeker dat de pomp de juiste flow heeft.  

1. De kalibratieopstelling ziet er zo uit.  

 
Zorg er voordat u de filterkop goed heeft vastgezet met behulp van de zwarte schroef. 

2. Controleer of beide pompen aan staan. Selecteer vervolgens op de grijze pomp met behulp van de   of 

 -toets het kopje CALIBRATE in het menu, gebruik de -toets om te bevestigen. De kalibratie start 
meteen.  
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3. Op de groene pomp leest u de flow af in mL/min, dit moet rond de 2000mL/min zijn. Op de grijze pomp 

kunt u eventuele afwijkingen van de flow bijstellen met behulp van de   of  -toetsen. De -toets 

verhoogt de flow met ongeveer 10 mL/min en de -toets verlaagt de flow met ongeveer 10mL/min.  
4. Lees op de groene pomp af wat de flow is en noteer dit in mL/min op het registratieformulier in de kolom 

van Flow voor 
5. De kalibratie is nu afgerond. U kunt de filterkop nu uit de kalibratiekop halen en gaan beginnen met de 

meting. 
 

6 Meting starten 

Als u alle bovenstaande stappen hebt doorlopen bent u nu klaar om de meting te starten. Volg hiervoor het 

volgende stappenplan: 

1. Stop de pomp in het daarvoor bestemde tasje en doe het tasje om bij de medewerker die de meting gaat 
uitvoeren. 

2. Maak de filterkop vast in de ademzone van de medewerker welke de meting gaat uitvoeren, bevestig de 
filterkop zoals is weergegeven op de afbeelding.  

 
3. Start de meting door de -toets 3 seconde ingedrukt te houden. Na 3 seconde begint de meting te 

lopen. Noteer de startdatum en tijd op het registratieformulier in de kolom Start 
4. Tijdens de meting kunt op het Lcd-scherm van de pomp een aantal zaken aflezen: 

• Looptijd meting 

• Batterijpercentage 

• Het aangezogen volume lucht 

• Bewegingen van de pomp 

7 Meting afronden 

Als de gewenste meettijd is bereikt kunt u de meting stoppen. Volg hiervoor het volgende stappenplan: 

1. Stop de meting door de -toets 3 seconde ingedrukt te houden. Na 3 seconde stop de meting en 
maakt de pomp geen geluid meer. Noteer de stopdatum en tijd op het registratieformulier in de kolom 
Stop 

2. Na de meting moet u de pomp opnieuw kalibreren zoals beschreven in stap 5. Ditmaal past u echter de 
flow niet meer aan. U hoeft alleen maar de huidige flow in mL/min af te lezen op de groene pomp. Als u 
dit heeft afgelezen noteert u de flow op het registratieformulier in de kolom Flow na. 

3. Op de grijze pomp leest u af hoelang de meting geduurd heeft en u noteert het totaal aantal minuten op 
het registratieformulier onder kopje: Meettijd 

4. Op de grijze pomp leest u af wat het volume is geweest van de meting vervolgens noteert u het volume in 
liters op het registratieformulier onder kopje: Volume 

5. U kunt de pomp nu uitzetten door de   toets 3 seconde in te drukken. Nu kunt u de slang van pomp 
loshalen en de pomp terug in de reiskoffer stoppen. 
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8 Filter uit de filterkop halen 

Na de meting is het van belang dat de filter weer teruggaat in dezelfde plastic bewaardoos als waar u hem voor 

de meting uit hebt gehaald. Volg hiervoor het volgende stappenplan: 

1. Draai de front cover los, en neem deze van de Filterkop. Pak vervolgens de cassette uit de filterkop. 
2. Pak vervolgens de cassette lower half van de cassette upper half af. In de cassette lower half zit het filter 

dat u gaat verwijderen met behulp van de pincet. 
3. Door de doorgezogen lucht kan het zijn dat het filter moeilijk te pakken is met het pincet. U kunt het filter 

los wippen door het pincet voorzichtig via de onderkant door het rooster heen te steken.  

 
4. Pak het filter uit de cassette en doet dit in de plastic bewaardoos waar u het filter voor meting uitgehaald 

hebt. Doe vervolgens de deksel terug op de plastic bewaardoos 
5. U kunt de cassette nu weer terug in elkaar zetten, in de filterkop zetten en de frontcover er terug op 

draaien. Haal de slang van de filterkop en vervolgens doet u de zwarte beschermkapjes weer terug op de 
filterkop. Plaats de filterkop en slang terug in de reiskoffer. 


