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KORTE HANDLEIDING
HOMEFILL COMPRESSOR / VULLEN CILINDERS

GELEVERDE ONDERDELEN HOMEFILL SYSTEEM




Compressor met aansluitslang voor concentrator
Rek
2 stuks cilinders 1,4 / 1,7 Liter (met besparingsventiel of continu-flow) met 1 draagtas

INSTALLEREN VAN DE COMPRESSOR OP DE CONCENTRATOR PERFECT O2





Gebruik de apparatuur in een goed geventileerde ruimte.
Zet het rek vast op de concentrator en zet de compressor hierop.
Steek de stekker in het stopcontact (stekkerdoos met kort snoer is toegestaan).
Verbindt de concentrator Perfect O2 met de compressor door middel van de doorzichtige
slang (Pas op : kwetsbaar clicksysteem).

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN




Raadpleeg/informeer uw arts wanneer u de HomeFill cilinders met besparingsventiel gaat
gebruiken. Het zuurstofspaarsysteem geeft alleen bij iedere inademing zuurstof doordat er
een drukverschil wordt gedetecteerd via de neusbril. Een goede neus-ademhaling is dus
noodzakelijk.
Indien nodig kunt u het systeem zelf meenemen naar camping of andere reisbestemming. De
concentrator en de compressor zijn uitsluitend afzonderlijk van elkaar en rechtop te
transporteren. Laat dus nooit tijdens transport de compressor op de concentrator staan. Laat
uw leverancier altijd weten waar u het systeem mee naar toe neemt.

Continu-flow cilinder autonomie in uren
Flow stand
1,7 liter cilinder
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Zuurstof besparing cilinder autonomie in uren
Flow stand/instelling
1,4 liter cilinder
1,7 liter cilinder
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Continu-flow 2l/min
1 uur 40 min
2 uur 5 min

Vultijd
1 uur 40 min
2 uur 5 min

VEILIGHEID
Het systeem minimaal 3 meter van iedere vlam verwijderd houden
om een risico op brand uit te sluiten.
Gebruik geen brandbare materialen zoals olie, vet of
oplosmiddelen. Deze kunnen spontaan ontbranden met zuurstof.
Roken is niet toegestaan tijdens gebruik of in de nabijheid van het
systeem
Zie ommezijde

Vulpoort
compressor
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buitenring
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Blauwe ring
flowinstelling

Afsluitklep

HET VULLEN VAN EEN CILINDER
1. Zet de concentrator PerfectO2 aan en laat deze vooraf enige tijd draaien vóór het inschakelen
van de compressor. De flowinstelling moet minimaal 0,5 zijn.
2. Controleer de manometer van het cilindertje, deze MOET minder zijn dan 1500 anders vult
deze niet ! Controleer of de cilinder met besparingsventiel op “OFF” staat en de continu-flow
cilinder op “0” en afsluitklep (G) open.
3. Verwijder de afdektules van het vulnippel cilinder en vulpoort compressor.
4. Controleer of de groene stippen boven de aluminium buitenring van de vulpoort op de
compressor zichtbaar zijn. Zo niet, druk de buitenring naar beneden.
5. Plaats de cilinder op de compressor en druk het cilinder vulnippel in de compressor vulpoort
terwijl u de buitenring van de compressor gelijktijdig omhoog brengt. U hoort een “click”.
6. Zet de compressor aan. Het gele lampje “O2 ONDER NORMAAL NIVEAU” gaat ongeveer 3
minuten branden tot de juiste vulconditie is opgebouwd. Pas wanneer het groene lampje
“VULLEN” gaat branden is de compressor klaar om de cilinder te vullen. U hoort een kleine
verandering in het geluid, dit is de pompfunctie van de compressor.
7. Wanneer het groene lampje “VOL” gaat branden is het vullen van de cilinder klaar (na +/- 2
uur).
8. ZET DE COMPRESSOR UIT.
9. Ontkoppel de cilinder door de aluminium buitenring van de compressor vulpoort naar beneden
te drukken.
10. Plaats de afdektules terug op het vulnippel van de cilinder en op de vulpoort van de
compressor. Vergeet dit niet, het voorkomt stof en vuil in de vulaansluitingen!
11. Controleer of de cilinder met besparingsventiel op “OFF” staat en de continu-flow cilinder op
“0” en draai de afsluitklep (G) weer dicht!

GEBRUIK VAN DE CILINDER MET BESPARINGSVENTIEL






Een cilinder is vol wanneer de manometer op ongeveer 2000 staat.
Sluit het neusbrilletje aan op de cilinder.
Draai de blauwe ring op de juiste flow-instelling.
Adem door de neus en voel een pulsatie van zuurstof bij het inhaleren. Deze is merkbaar bij
het begin van iedere inademing.
Na gebruik: draai de blauwe ring weer op “OFF”.

GEBRUIK VAN DE CONTINU-FLOW CILINDER





Een cilinder is vol wanneer de manometer op ongeveer 2000 staat.
Sluit het neusbrilletje aan op de cilinder.
Open de afsluitklep (G) voorzichtig en draai de flow-schakelaar op de juiste instelling.
Na gebruik: draai de afsluitklep (G) dicht en draai de flow-schakelaar op “0”

ONDERHOUD



Na elk gebruik de compressor schoonmaken met een droge doek.
Minstens 1 x per week de filters aan de achterkant van de compressor en de achterkant van
de concentrator reinigen met de stofzuiger !!

VitalAire stelt u uiterst kostbare bruikleenapparatuur ter beschikking. Wij vertrouwen er op dat u deze
met de nodige zorg en volgens de gebruikersinstructies zult hanteren. Voor schades ontstaan door
oneigenlijk gebruik, wordt u als gebruiker aansprakelijk gesteld.

