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ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

EL

ΚΙΝΔΥΝΟΣ–ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ

1.   Διαβάστε τα σημαντικά μέτρα ασφαλείας και τηρήστε όλες τις Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις που αναγράφονται 
στο προϊόν και στο εγχειρίδιο οδηγιών. Τηρήστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας.

2.  Τοποθετήστε το iGo σε κατάλληλο μέρος.
3.  Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα έχει εγκατασταθεί στην κοιλότητα της λαβής.
4.  Επιλέξτε την πηγή τροφοδοσίας:
 Λειτουργία με εναλλασσόμενο ρεύμα – Βάλτε το καλώδιο στο iGo και στην πρίζα τοίχου.
  Λειτουργία με συνεχές ρεύμα – Βάλτε το καλώδιο στο iGo. ΞΕκινήσΤΕ Το αυΤοκινήΤο προΤου ΕισαγΕΤΕ Το 

καΛώδιο σΕ θυρα Τροφοδοσιασ ΕΞαρΤήμαΤοσ συνΕχουσ ρΕυμαΤοσ.
  Επαναφορτιζόμενη μπαταρία – Εισάγετε τις γλωττίδες της μπαταρίας μέσα στις σχισμές στην κοιλότητα της μπαταρίας 

και σπρώχνετε τη μπαταρία μέσα στο iGo μέχρις ότου ασφαλιστεί και είναι επίπεδο με το πίσω μέρος του μηχανήματος.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ-  πριν χρησιμοποιήσετε το iGo που έχετε για πρώτη φορά, πρέπει να εγκαταστήσετε και να αποφορτίσετε 

πλήρως τη μπαταρία και να επαναφορτίσετε πλήρως κατόπιν τη μπαταρία.
 1.   χρησιμοποιώντας μόνο τροφοδοσία με μπαταρία, θέστε το iGo σε λειτουργία μέχρις ότου η μπαταρία έχει εξαντληθεί 

εντελώς. ή συσκευή θα κλείσει και θα ηχήσει ο συναγερμός αποτυχίας τροφοδοσίας. 
 2.  συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και βάλτε το στην πρίζα για να φορτιστεί πλήρως η 

μπαταρία. αυτό μπορεί να πάρει έως 4,5 ώρες αδιάκοπης φόρτισης. 
  ή μπαταρία δεν θα φορτιστεί όταν συνδέετε με θύρα τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος.
5.  συνδέστε τη σωλήνωση με την πρίζα οξυγόνου και την κάνουλα.
6.  πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Τροφοδοσίας(Power) για να ανοίξετε το iGo.
7.   Το DeVilbiss iGo είναι τώρα έτοιμο για χρήση. συνδέστε μια τυπική ρινική κάνουλα με τη μύτη και το πρόσωπό σας. 

αναπνεύστε κανονικά μέσω της κάνουλας.
8.   Επιλέξτε τον τρόπο παροχής – πατήστε το κουμπί Επιλογής Τρόπου (Mode Select). Το iGo θα ανοίξει με τον τελευταίο 

τρόπο και τη ρύθμιση ροής που χρησιμοποιήθηκε. 
 a.  συνεχής ροή – θα ρεύσει μια συνεχής τροφοδοσία οξυγόνου διαμέσου του σωληνίσκου και της ρινικής κάνουλας. 
 β.  PulseDose® – απελευθερώνεται ένας παλμός οξυγόνου με κάθε αναπνοή.
9.   Ελέγξτε το ρυθμό ροής – χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ρύθμισης του ρυθμού ροής για να ρυθμίσετε το ρυθμό ροής στη 

ρύθμιση που συνταγογραφήθηκε από τον ιατρό σας. Flow Rate Setting buttons to adjust the flow rate to the setting 
prescribed by your physician. ΣΗΜΕΙΩΣΗ–ο παροχέας του DeVilbiss σας ενδέχεται να έχει ρυθμίσει τη ροή ώστε να μη 
χρειάζεται επαναρύθμιση.

10.   Όταν τελειώσετε τη χρήση του iGo, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Τροφοδοσίας για να το κλείσετε. 
αποθηκεύστε το iGo σε δροσερό, στεγνό μέρος όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
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