Brugervejledning
Fyld selv dine iltflasker

Medical Danmarks fyld-selv-enhed, er en kombination af en stationær iltkoncentrator og en kompressorenhed, der til sammen giver mulighed for fylding
af iltflasker i hjemmet.
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Kom godt i gang….
Sammenkobling af enhederne sker ved en iltslange med dertil hørende lynkoblinger i begge ender.

Monter 220 v ledning i dobbeltstik. Tænd for
strøm.
Tænd for begge enheder, og begge de grønne lamper lyser på enhederne og er klar til brug.

Ved fejl på udstyret lyser gul eller rød lampe.
Medical Danmark kontaktes for afhjælpning af
problemet.

Ved fyldning af iltflasker må flowet på iltkoncentratoren ikke overskride 3 liter i minuttet.
Der gøres opmærksom på, at fyldning kun må ske
i ventilerede rum og udstyret må under ingen omstændigheder være i drift i lokaler med røglugt.
Tobaksrygning er ikke tilladt i nærheden af udstyret.
Medical Danmarks iltkonsulent sørger for grundig
vejledning i brug af fyld-selv-enheden.
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Kom godt i gang….
Integreret reduktionsventil på 1 eller 2 liters
iltflaske.

Udløserknap
Tænd og sluk for fyldningsknap
Fyldningsindikator ved 4 blå ledlamper.
En blå ledlampe indikerer tom iltflaske
Fire blå ledlamper indikerer fyldt iltflakse

Ved lys i gul og rød lampe, er der fejl på system

Tænd og sluk for kompressor

Placer iltflasken som vist på ovenstående foto, ved at klikke iltflaskens fyldestuds mod kompressorens iltudtag..
Tænd for iltkoncentratoren og kompressoren. Tryk derefter den sorte fyldningsknap ned og
kompressoren vil nu starte opfyldningen. Fyldningstiden afhænger af flaskestørrelse men typisk vil fyldetiden ikke overskride 2 timer.
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Kom godt i gang….
Integreret reduktionsventil på 1 eller 2 liters
iltflaske.
Manometer
Udløserknap
Tænd og sluk for fyldningsknap
Fyldningsindikator ved 4 blå ledlamper.
En blå ledlampe indikerer tom iltflaske
Fire blå ledlamper indikerer fyldt iltflakse

Ved lys i gul og rød lampe, er der fejl på system

Tænd og sluk for kompressor

Når de fire blå ledlamper lyser indikerer det, at iltflasken er fyldt.
Kompressoren stopper automatisk når flasken er fyldt. Tryk på den blå udløserknap og løft flasken af kompressoren. Sluk for kompressor efter brug.
Iltflaskens manometernål er nu i det grønne felt og indikerer at flasken er fyldt. Åben for flaskeventilen, og indstil det ønskede flow, liter pr minut, og flasken er klar til brug.
Forbrug: 1 liter i minuttet er lig med 6 timer 40 minutter.
Forbrug: 2 liter i minuttet er lig med 3 timer 20 minutter.
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