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BOEKJE  
"SNEL aaN DE SLaG"

NL

GEVAAR: VERBODEN TE ROKEN

1.   Lees de belangrijke veiligheidsinstructies door en houd u aan alle waarschuwingen en aandachtspunten op 
het product en in het instructiehandboekje. Volg alle gebruiksinstructies.

2.  Plaats uw iGo op een geschikte plek.
3.  Controleer of de luchtfilter is geïnstalleerd in de uitsparing voor het handvat.
4.  Selecteer de voedingsbron:
 werking op wisselstroom: sluit het netsnoer aan op de iGo en op een stopcontact.
  werking op gelijkstroom: sluit de kabel aan op de iGo. StARt DE AUtO VOORDAt U DE KABEL AAnSLUit OP DE 

ALS ACCESSOiRE LEVERBARE GELijKStROOMAAnSLUitinG.
  Oplaadbare batterij: plaats de lipjes van de batterij in de sleuven van het batterijvak en druk de batterij in de iGo totdat 

deze vastzit en zich op één lijn met de achterkant van het apparaat bevindt.
  OPMERKING– Voordat u de iGo voor het eerst gaat gebruiken, moet u de batterij aanbrengen, helemaal laten 

leeglopen en vervolgens helemaal opladen.
 1.  Laat de iGo volledig op batterijstroom draaien tot de batterij helemaal leeg is. Het apparaat wordt uitgeschakeld en 

u hoort het alarm voor spanningsuitval.
 2.  Sluit het netsnoer aan en steek de stekker in een stopcontact om de batterij volledig op te laden. Hiervoor zijn tot 

4,5 uur van ononderbroken opladen vereist.
  De batterij wordt niet opgeladen wanneer deze wordt aangesloten op een gelijkstroomaansluiting.
5.  Sluit de slangen aan op de zuurstofuitlaat en de canule.
6.  Druk op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt om uw iGo in te schakelen.
7.   Uw DeVilbiss iGo is nu gereed voor gebruik. Breng een standaard neuscanule aan op uw neus en gezicht. Adem normaal 

in en uit door de canule.
8.   Selecteer de toedieningsmodus door op de knop voor modusselectie te drukken. De iGo wordt ingeschakeld in de als 

laatste gebruikte modus en met de als laatste gebruikte stroominstelling. 
 a.   Continue toediening – er stroomt een continue hoeveelheid zuurstof door uw slangen en neuscanule. 
 b.   PulseDose® – er wordt bij elke ademhaling een zuurstofstoot afgegeven.
9.   Controleer de stroomsnelheid – gebruik de knoppen voor het instellen van de stroomsnelheid om de stroomsnelheid 

aan te passen aan de instelling die is voorgeschreven door uw arts. OPMERKING–Uw DeVilbiss-leverancier heeft de 
stroom mogelijk zodanig ingesteld dat deze niet kan worden aangepast.

10.   Als u gereed bent met het gebruiken van de iGo, drukt u op de aan/uit-knop en houdt u deze ingedrukt om het apparaat 
uit te schakelen. Bewaar de iGo op een koele, droge plek als deze niet in gebruik is.
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