
13.  LET OP! De cilinder dient leeg te
zijn, alvorens deze
gevuld wordt. Tijdens
het vullen dient de
flowmeter op 0 / off
te staan, dit is af te
lezen in het rode vlak.
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4.  Plaats de concentrator
niet onder de kapstok
of tegen de gordijnen.
Dit i.v.m. verzadiging
zuurstof.

7. Gebruik geen elektrische apparatuur.

10.  Zet de homefill compressor en de
concentrator aan
d.m.v de aan-uit
knop.

16.  Na het aansluiten van de cilinder
kun je de voortgang volgen door
het aflezen van de LED-indicatoren.

LET OP! Het kan een paar minu-
ten duren voordat de compressor
begint met vullen.

17.  Als de cilinder vol is, kunt u deze
afkoppelen door de
ring van de vul- 
connector naar
beneden te drukken.
Hierna kunt u de
compressor uitzetten.

18. Storingen en/of vragen:

5.  Plaats de concentrator
op een veilige plek
zoals aangegeven.
Concentrator moet
rechtop gebruikt
worden.

8.   Technisch onderhoud mag
alleen worden verricht
door onze service- 
medewerkers.
Er mogen geen
verlengkabels
worden gebruikt.

11.  Stel de flow in op de concentrator,
Let op! Tijdens het vullen:
Perfect O2
Maximaal 3 L/min
Platinum S
Maximaal 3 L/min
Platinum 9
Maximaal 7 L/min

14.  Vòòr het aansluiten van de cilinder de
huls naar beneden
duwen, tot de
groene stippen
zichtbaar zijn.

6.  Geen smeermiddel gebruiken waar
vet in zit.

9.  Wekelijks dient het groffilter schoon-
gemaakt te worden.
Deze vindt u aan de
zijkant of achterkant
van het apparaat.
Schoonmaken kan
d.m.v. afspoelen en
afdrogen.

12.  Verbind de compressor,
met de concentrator
d.m.v de gekrulde
zuurstofslang.

15.  Klik de cilinder in de vulconnector,
je hoort een
duidelijke klik.

2. Niet roken. Geen open vuur. 3. Ventileer de ruimte goed.1. Lees altijd de instructies.
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Perfect O2         2,5  L/min

Platinum S        2,5  L/min

Platinum 9        6,5  L/min

DeVilbiss C525    2,5  L/min

DeVilbiss 1025   7,5  L/min

Stel de flow in op de concentrator. 
Maximale flow tijdens invullen:


