
“SimplyGo”
Bærbar ilt-koncentrator

Hurtig vejledning 



Alarm lyd

“SimplyGo” Sådan kommer du i gang

Tænd/sluk-knappen

Valg af tilstand

Flow-indstillinger

Ilt-katetertilkobling

Puls indstilling SimplyGo registrerer hver eneste indånding og lever-
er et puls med ilt.

Indstilling for kontinuerlig fl ow – Kontinuerlig ilt fra 0,5 til 2 l / min.

Nat-tilstand puls tilstand med øget triggerfølsomhed til nat brug.
SimplyGo skifter automatisk til den sidste indstilling af kontinuerlig ilt, 
hvis der ikke registrerers en indånding over en kortere periode.

Valg af tilstand

Sådan bruger du SimplyGo

1. Lad batteriet 
eller brug laderen

2. Sæt slange på. Sørg for der 
ikke er knæk på slangen.
Slange og ilt-kateter må højest 
være 9 meter.

3. Tænd ved at trykke to 
gange på tænd/sluk-knappen

4. Valg af tilstand ved at trykke på 
tilstands-knappen. For hver tryk 
blader du videre til den tistand du 
ønsker. Pulse, konstant fl ow eller 
nat-tilstand.

5. Valg af fl ow-indstillinger ved 
brug af (+) eller (-) knappen

6. Sæt ilt-kateteret på og træk  
vejret normalt gennem næsen.
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