Snabbstarthandledning
DeVilbiss iGo® bärbart syrgassystem,
modell 306DS
SNABBSTARTHANDLEDNING

SV

FARA–RÖKNING FÖRBJUDEN
1. 	Läs Viktiga försiktighetsföreskrifter och observera alla Varningar och Försiktighetsåtgärder på produkten
och i användarhandledningen. Följ alla bruksanvisningar.
2. Placera iGo på en lämplig plats.
3. Se till att luftfiltret installerats i greppurtaget.
4. Välj strömkälla:
	Växelströmsdrift - Anslut nätsladden till iGo och till ett vägguttag.
	Likströmsdrift - Anslut nätsladden till iGo. Starta bilen innan du ansluter nätsladden till eluttaget
för likströmsutrustning.
	Laddningsbart batteri - För in batteriflikarna i urtagen i batterifacket och tryck in batteriet i iGo tills det sitter fast
ordentligt och jäms med enhetens baksida.
OBS! Innan du använder iGo för första gången måste du installera och sedan ladda ur batteriet helt och hållet, och sedan
ladda det fullständigt.
1. 	Om iGo enbart används med batteriström, använd tills batteriet är helt tömt. Enheten stängs av och larmet om
strömavbrott avges.
2.	Anslut växelströmssladden och koppla in den för att ladda batteriet fullständigt. Detta kan kräva upp till 4,5 timmar
av oavbruten laddning.
Detta kan kräva upp till 4,5 timmar oavbruten laddning. Batteriet laddas inte när det är anslutet till likströmseluttaget.
5. Anslut slangen till syrgasutgången och kanylen.
6. Håll strömknappen nedtryckt för att slå på iGo.
7. DeVilbiss iGo kan nu användas. Fäst en standard näskanyl vid näsa och ansikte. Andas normalt genom kanylen.
8. Välj tillförselsläge - tryck på lägesvalknappen. iGo slås på med det läge och flödesinställning som användes sist.
a. Kontinuerligt flöde - en kontinuerlig ström syrgas flödar nu genom slangen och näskanylen.
b. 	PulseDose® - en syrgaspuls frigörs vid varje andetag.
9. 	Kontrollera flödeshastighet - använd knapparna för inställning av flödeshastighet för att justera flödeshastigheten till den
inställning din läkare ordinerat. OBS! DeVilbiss-leverantören kan möjligen ha ställt in flödet så att det inte kan justeras.
10. 	När du har slutat använda iGo, ska du hålla strömknappen nedtryckt för att slå av den. iGo måste förvaras på en sval,
torr plats när enheten inte används.
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