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hUrtIG Start VEILEDNING 

NO

FARE- INGEN RØYKING

1.   Les de viktige sikkerhetsreglene og observer alle advarsler og forholdsregler på produktet og i 
instruksjonsveiledningen. Følg alle driftsinstruksjoner. 

2.  Plasser din iGo på et behørig sted. 
3.  Sikre at luftfilteret er installert i hulrommet i håndtaket. 
4.  Velg strømkilde: 
 AC drift- Plugg inn ledningen i iGo og veggstøpselet. 
  DC drift- Plugg ledningen inn i iGo. StARt BiLEn føR DU SEttER LEDninGEn inn i DC StRøMPORtEn. 
  Oppladbart batteri- Sett inn batteritappene i sporene i batteripanelet og trykk batteriet inn i iGo til det er fast og i flukt 

med baksiden av enheten. 
  MERK-  før du bruker iGo for første gang må du først installere, utlade og så lade opp batteriet. 
 1.   Ved bruk av kun batteristrøm bruk iGo til batteriet er helt utladet. Enheten vil slå seg av og alarmen for tomt batteri 

vil lyde.
 2.  tilkople AC strømledningen og plugg den inn for å fullstendig lade batteriet. Dette kan kreve opp til 4,5 time med 

uforstyrret ladning. 
 Batteriet vil ikke lade når tilkoplet til en DC strømport. 
5.  Kople slangen til oksygenuttaket og kanylen. 
6.  trykk og hold nede strømknappen for å slå på din iGo. 
7.   Din DeVilbiss iGo er nå klar for bruk. fest en standard nesekanyle på din nese og ansikt.  Pust normalt gjennom kanylen. 
8.   Velg tilføringsmodus- trykk på modusvalgknappen. iGo vil komme på i siste modus og strømningsinnstilling som var 

brukt.  
 a. Kontinuerlig strømning- en kontinuerlig tilførsel av oksygen vil strømme gjennom din slange og nesekanyle.  
 b.   PulseDose®- en puls med oksygen er utløst med hvert åndedrag. 
9.   Sjekk strømningshastigheten- bruk innstillingsknappene for strømningshastighet for å justere strømningshastigheten til 

den foreskrevet av din lege. MERK- Din DeVilbiss leverandør kan ha stilt inn strømningen slik at den ikke kan justeres. 
10.   når du er ferdig med bruken av iGo, trykk og hold nede strømknappen for å slå av. Oppbevar iGo på et kjølig og tørt 

sted når den ikke brukes. 
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