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Masimo SafetyNet Alert™

Masimo SafetyNet Alert-app
- Geeft zuurstofniveau, polsfrequentie en 

andere gegevens weer.

- Cloud stuurt waarschuwingen naar 
medische thuishub en mobiel apparaat.

- Compatibel met de meeste mobiele 
apparaten. (Mobiel apparaat niet meege-
leverd).

Medische thuishub
- Verzamelt gegevens van Masimo Sensor.

- Verzendt gegevens naar smart-
phone-app.

Vervangtapes
- Extra tapes voor vervanging 

indien nodig.

Masimo Chip
- Herbruikbare chip klikt vast in de sensor en 

communiceert met de medische thuishub.

Masimo Sensor
- De wegwerpsensor meet het zuurstofniveau en 

de hartslag en gaat 7 opvolgende nachten mee.*

*Gebaseerd op de levensduur van de batterij van de 
sensor (96 uur). Verwijder de chip na elk gebruik. 

1. Download de app. 2.  Sluit de medische thuishub aan op de 
voeding.

3.  Zoek de netvoed-
ingsindicator.

4.  Volg stapsgewijs de instructies in de 
app om het systeem in te stellen.

Snelstartgids
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DE VERVANGTAPE VERWISSELEN

Luister naar de klik 
om te bevestigen 
dat de chip juist is 
geplaatst

Controleer het lampje
om te bevestigen 
dat de chip verbonden 
is met de sensor

1. Neem de sensor uit het zakje. 2.  Verwijder het gele label 
om de batterij te activeren.

3.  Plaats de sensor op de pols zoals aangegeven 
en duw de punt van het bandje door de open 
rode opening.

4.  Wikkel het losse uiteinde van de 
band om uw pols en druk deze 
aan om hem te bevestigen.

1. Na plaatsing van de chip gaat de led voor de Bluetooth-status 
van de medische thuishub uit en wordt de status-led groen. 
De lichtindicator voor de chip gaat continu blauw branden. 

3.  Bevestig de sensor aan 
uw vinger

2.  Bevestig nieuwe tape in dezelfde 
richting als gebruikte tape

1.  Verwijder de gebruikte 
tape van sensor 

4.  Verwijder de resterende 
tape van de beschermlaag

2.  Plaats de chip in het open 
compartiment van de sensor.

1.  Houd de chip in de buurt 
van de medische thuishub 
en luister of u een dubbele 
pieptoon hoort. 

3.  Druk op de chip om 
deze vast te zetten.

3.  Druk op de boven- en 
onderkant van de vinger 
om de tape te bevestigen.

4.  Verwijder de plastic 
folie en wikkel de tape 
verder om uw vinger.

5.  Stel de kabel in op 
een comfortabele 
lengte.

2.  Wikkel de tape rond de vinger 
zodat het zwarte vierkantje (    ) 
zich op de vingerpad recht 
tegenover de ster (     ) bevindt.

1.  Verwijder de plastic folie en 
plaats de ster (     ) bovenop de 
vingernagel van de ringvinger.

Ga naar https://www.mymasimo.nl/products/masimo-safetynet-alert/ 
om de volledige lijst met ondersteunde apparaten te bekijken, extra 
sensoren aan te schaffen en ander hulpbronnen te onderzoeken, met 
inbegrip van video's en instructies.

SENSOR INSTELLEN

SENSOR AANBRENGEN

CHIP KOPPELEN EN INBRENGEN

SUCCESVOLLE KOPPELING BEVESTIGEN
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