
Denne folder indeholder en beskrivelse af, hvordan du benytter ilt-udstyret.
Er du stadig i tvivl om betjeningen, efter personlig instruktion, anbefales du at kontakte os.

www.vitalaire.dk
kontakt@vitalaire.dk

VitalAire under AirLiquide Gruppen, er med sine 6.000 ansatte over hele verden, repræsenteret indenfor 
Homecare, medicinske gasser, medicinsk hygiejne samt indenfor farmaceutiske og kosmetiske hjælpestopper.

Følgende tabel beskriver hvert af batterisymbolerne:

Batteriniveau på 25 %

Batteriniveau på 50 %

Batteriniveau på 75 %

Batteriniveau på 100 %

Batteriet oplader eller batteriopladningen er færdig, 
og den eksterne strømkilde er stadig tilsluttet.
Bemærk:  De grønne blokke i batteribjælken vil rulle, 
mens batteriet oplader, og dette symbol vises. Når 
det er helt opladet, holder batteriblokkene op med 
at rulle, og der lyder ét langt bip.

Lavt batteri – angiver, at batteriniveauet er næsten 
opbrugt

Batteri opbrugt

Strøm 110 - 240  tilsluttet, intet batteri sat i (grøn)

Eksternt strømsvigt, intet batteri sat i (gul)

Beskrivelse:Symbol:

Dimensioner: 23,9-25,9 x 21,1 x 9,1 cm
Vægt: 2,3 - 2,7 kg. efter bateri størelse
Lydniveau: <43 dBA i gennemsnit
Iltprocent: Bolus 1-5 = >87-96%
Strøm: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Puls vol.
1. 11 ml  220 ml/min.
2. 22 ml  440 ml/min.
3. 33 ml  660 ml/min.
4. 44 ml  880 ml/min.
5. 50 ml  1000 ml/min.
+/- 25% eller 6 ml (merer end 20 puls i min.)

Specifikationer

FAA
Godkendt

SimplyGo Mini

 REF   1121939

Danish



Følg altid lægens ordine-ring 
af ilt. Du må kun ændre 
forbruget efter aftale med din 
læge!

Forsøg aldrig selv at reparere 
ilt-udstyret.

 44 92 35 44 Telefon 

Brugervejledning “SimplyGo Mini“

Tobaksrygning samt brug af 
åben ild er forbudt i nærheden 
af ilt-udstyr.

Anvend aldrig olier, fedt og 
lignende på ilt-udstyret, ilt kan 
gå i kemisk forbindelse med 
fedtstofferne.

Hold altid en sikkerheds afstand til åben ild på mindst 2 meter

Før anvdvenelse af ild skal du stoppe ilt-behanlingen i mindst 15 min. før il-
ten som har ophobet sig i dine klæder, ikke udgør nogen forhøjet brand risiko

1

2

3

4

1

2

3

4

Sådan tændes apparatet 

1. Du kan trykke én gang på tænd/sluk-knappen eller simpelthen 
berøre det sorte skærmbillede på apparatet for hurtigt at se indstill-
ingerne
Skærmbilledet, som er vist her, vil indeholde følgende oplysninger: 
•  O2-indstilling •  Batterikapacitet 
Skærmbilledet slukker automatisk igen efter 5 sekunder 

2. Hvis du ønsker at tænde helt for apparatet, skal du trykke på tænd/ 
sluk-knappen igen inden for 5 sekunder efter det første tryk

Når apparatet er tændt, vil det automatisk starte ved den ilt instilling, 
der blev anvendt, sidste gang.

2

Apparatet leveres med følgende dele. Kontakt VitalAire hvis 
der mangler dele.

• SimplyGo Mini-apparat i transporttaske 
med skulderrem

• Standard eller udvidede 
genopladelige batterier

• Vekselstrømsforsyning og 
-ledning 110 - 240V 

• Jævnstrømsforsyning
12V Bil

• Tilbehørstaske

SimplyGo Mini-systemet 
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1. Kontrolpanel
2. Ilt udtag
3. Batteri
4. Strømstik
5. Tænd/sluk
6. Display
7. Hjem knap

Kom godt i gang 

Sikkerhedsforskrifter

Ændring af O2-flowindstillingen  
Udfør følgende trin for at ændre O2-flowindstillingen: 
1. Berør O2-tallet, som vises på skærmbilledet Hjem, 
for at få adgang til skærmbilledet med O2-indstillinger. 
Vises nedenfor.

2. Tryk på knapperne + eller - for at hæve eller sænke 
ilt-indstillingen  Du kan justere indstillingen fra 1 til 5 

Kontrol af batteristatus   
Batteristatus kontrolleres på følgende måde: 
1. Berør batterisymbolet, som vises på skærmbilledet 
Hjem, for at få adgang til skærmbilledet med batterio-
plysninger. Vises nedenfor.

Batteriets procenttal vises på skærmen, for at angive 
hvor stor batterikapacitet der er tilbage.

 

Sådan slukkes apparatet   

1. For at slukke for apparatet skal du trykke på tænd/
sluk-knappen, og det viste bekræftelsesskærmbillede 
vises
2. Tryk på tænd/sluk-knappen endnu en gang for 
at slukke apparatet.
 

Opladning af batteriet    
Bemærk: Batteriet vil begynde at oplade, når du slutter 
apparatet til en strømkilde, uanset om det er i brug 
eller ej. 
1. Sæt stikket i maskinen som vist. De to grønne prik-
ker overfor hinanden og stikket presses i forsigtig.
Maksimal opladningstid er 4 timer for standardbatteriet 
og 8 timer for det udvidede batteri, fra helt opbrugt til 
helt opladt, afhængigt af strømkilde og anvendelse.

OBS Kontrolpanelet  
Kontrolpanelet er en berøringsskærm. Der er ingen 
knapper, så der skal ikke trykkes hårdt på skærmen.
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