
THEROX® -happihoitolaitteet.
Täyttö- ja käyttöopas.

→  Käyttöopas

1. Varmista, että säiliössä on

riittävästi nestemäistä

 happea täyttöä varten

 painamalla määrämittarin

painiketta.

2. Pyyhi kotisäiliön ja kannet -

tavan säiliön täyttöyhteet

huolellisesti kuivalla, nuk-

kaamattomalla liinalla (esim.

talouspaperilla).

3. Aseta kannettavan säiliön ja

kotisäiliön täyttöyhteet vas-

takkain. Käännä kannet tava

säiliö vaakatasosta myötä-

päivään pystyasen toon,

kunnes tunnet että sokka ja

ura tarttuvat toisiinsa.

4. Käännä täyttöliittimen vipu

auki. Laitteesta kuuluu täy-

tön alettua suhinaa.

5. Kannettava säiliö on täynnä

kun ääni muuttuu katkonai-

seksi (”sylkevä ääni”) ja

kotisäiliön kannen ympärille

muodostuu valkoista höyryä.

Käännä vipu takaisin kiinni.

Sivusta täytettävä säiliö

6. Irrota kannettava säiliö

 kiertämällä vastapäivään.

Mikäli laite ei irtoa kevyesti,

anna sen jäädä paikoilleen

muutamaksi minuutiksi

 kunnes jää on sulanut. Älä

laita kotisäiliön täyttöyhteen

suojatulppaa paikoilleen.

7. Kannettavan säiliön hapen

määrän voit tarkistaa

 laitteen määrämittarin paini-

ketta painamalla (Hi flow)

tai hihnassa olevasta mitta-

asteikosta. Nosta laitetta

määrämittarin hihnasta ja

varmista että laite on pysty-

asennossa. Vihreä palkki

näyttää hapen määrän.

Annostelu suoraan säiliöstä:

1. Varmista, että säiliössä on

riittävästi nestemäistä

 happea käyttöä varten,

 painamalla määrämittarin

painiketta.

2. Irrota letkuliitintä suojaava

kutistemuovi ja kytke happi-

viikset letkuliittimeen.

3. Säädä haluttu virtaus koti-

säiliön virtaussäätimestä.
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® THEROX on The Linde Group –konsernin rekisteröity tavaramerkki.

1. Varmista, että säiliössä on

riittävästi nestemäistä

 happea täyttöä varten

 painamalla määrämittarin

painiketta.

2. Pyyhi kotisäiliön ja kannet-

tavan säiliön täyttöyhteet

huolellisesti kuivalla,

 nukkaamattomalla liinalla

(esim. talous paperilla).

3. Aseta kannettavan säiliön ja

kotisäiliön täyttöyhteet

 vastakkain. Paina kannet -

tavaa säiliötä suoraan

alaspäin täyttöliittimien koh-

dalta siten että se painuu

alaspäin. Laitetta tulee

 painaa koko täytön ajan.

4. Paina täyttöliittimen vipu

alas ja pidä alhaalla koko

täytön ajan. Laitteesta kuu-

luu täytön alettua suhinaa.

5. Kannettava säiliö on täynnä

kun ääni muuttuu katkonai -

seksi (”sylkevä ääni”) tai

vaimenee ja kotisäiliön kan-

nen ympärille muodos tuu

valkoista höyryä. Päästä

vipu takaisin yläasentoon.

Päältä täytettävä säiliö

6. Irrota kannettava säiliö pitä-

mällä kiinni kantokahvasta

ja painamalla irrotuspaini-

ketta. Mikäli laite ei irtoa

kevyesti, anna sen jäädä

paikoilleen muutamaksi

minuutiksi kunnes jää on

sulanut. Älä laita kotisäiliön

täyttöyhteen suojatulppaa

paikoilleen.

7. Kannettavan säiliön hapen

määrän voit tarkistaa lait-

teen takana olevasta mitta-

asteikosta. Nosta laitetta

määrämittarin hihnasta siten

että laite on pysty asen -

nossa. Vihreä palkki näyttää

hapen määrän.

Annostelu suoraan säiliöstä:

1. Varmista, että säiliössä on

riittävästi nestemäistä

 happea käyttöä varten,

 painamalla määrämittarin

painiketta.

2. Irrota letkuliitintä suojaava

kutistemuovi ja kytke happi-

viikset letkuliittimeen.

3. Säädä haluttu virtaus koti-

säiliön virtaussäätimestä.
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