Vivisol B
Respiratory Homecare

PRAKTISCHE INSTRUCTIES
GEBRUIK NIET-GEÏNTEGREERDE ONTSPANNER
BEVESTIGEN VAN DE ZUURSTOFONTSPANNER BEVESTIGEN OP DE DRUKFLES
1. Verwijder eerst de thermoplastische verzegeling van de drukfles, waardoor de kraan vrijgemaakt
wordt.
2. Draai de kraan lichtjes open alvorens u de ontspanner aanbrengt op de fles, zodat u een licht
gasgefluit hoort.
3. Draai de kraan onmiddellijk dicht. Deze handeling heeft als enig doel de stof-deeltjes, die zich in de
kraan bevinden te verwijderen.
4. Vergewis u ervan dat wanneer u de ontspanner bevestigt, het debiet op de “O” positie staat
afgesteld (GEEN uitgaand debiet).
5. Draai vervolgens de ontspanner tot op het einde op de kraan, evenwel zonder te forceren, noch
een sleutel of tang te gebruiken.
6. Sluit vervolgens op de uitgang van de ontspanner ofwel de bevochtiger aan indien nodig (speciaal
aansluitstuk is voorzien) ofwel een zuurstofslang.

IN GEVAL VAN LEKKEN AAN DE AANSLUITING VAN DE ONTSPANNER
1. Nooit met kracht of met hulpmiddelen proberen de aansluiting vaster te draaien.
2. Onmiddellijk de kraan van de drukfles sluiten.
3. De ontspanner losdraaien en de dichtingsring van de ontspanner vervangen. Gebruik nooit een
andere dichtingsring dan diegene die origineel op de ontspanner is bevestigd.
4. Begin opnieuw met het aansluiten van de ontspanner , zoals hierboven
beschreven.

DEMONTAGE VAN DE ONTSPANNER
1. Kraan van de fles dichtdraaien.
2. Druk ontspanner aflaten door debietregelaar te openen en te wachten tot het restant zuurstof is
weggevloeid en nadien terug op “O” positie te brengen.
3. Schroef de ontspanner met de hand los.
4. Controleer de staat van de dichtingsring. Vervang deze indien nodig.
5. Berg de ontspanner in een propere en droge ruimte op.

OPMERKING
Indien u de ontspanner niet kunt losdraaien, betekent dit dat er nog druk in de ontspanner aanwezig is.
Controleer dan of de kraan van de fles goed dicht is gedraaid. Draai de debietregelaar weer open, totdat
het restant zuurstof uit de ontspanner is weggevloeid. Zet daarna de debietregelaar terug in de “O” positie
en vervolgens moet u zonder moeilijkheden de ontspanner kunnen losdraaien.
ZONING OUEST 14 B – 7860 LESSINES
T.: +32 (0) 68 270 640 F.: +32 (0) 68 270 649
Gratis nummer 0800 1 45 47
www.vivisol.be

Vivisol B
Respiratory Homecare

PRAKTISCHE INSTRUCTIES
GEBRUIK NIET-WEGWERP BEVOCHTIGER
AANBRENGEN VAN EEN BEVOCHTIGER
1. Vul de bevochtiger met gepurifieerd water tot aan de toegelaten maximale hoogte. Overschrijd in
geen geval deze hoogte !
2. Schroef de bevochtiger verticaal vast op de uitgang van de ontspanner.
Voor wegwerpbevochtigers wordt een speciaal tussenstukje meegeleverd.
3. Bevestig op de uitgang van de bevochtiger de zuurstofslang, het
masker of de zuurstofbril.

GEBRUIK VAN EEN BEVOCHTIGER
1. Open de kraan van de fles traag en progressief.
2. Controleer of de druk op de manometer stijgt.
3. Blijf gedurende deze handeling naast de fles staan
en niet recht ervoor !
Stel de debietregelaar voorzichtig in op het gewenste
aantal liter per minuut.
Bevochtiger en ontspanner

BEEINDIGEN ZUURSTOFGEBRUIK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Draai de kraan van de drukfles dicht, laat de debietregelaar open.
Wacht enkele momenten.
Stel de debietregelaar terug op “0” positie.
Kijk na of de druk op de manometer op “O” bar staat.
Nu kunt u de bevochtiger verwijderen.
Maak de ontspanner los.
Controleer de staat van de dichtingsring en vervang deze indien nodig.
Berg het apparaat op in een propere en droge ruimte.

ONDERHOUD
Alhoewel de door ons geleverde toestellen zeer sterk zijn, is een periodiek onderhoud toch noodzakelijk.
Dit onderhoud gebeurt met behulp van geijkte apparatuur en kan daarom enkel in onze werkplaatsen op
correcte wijze worden uitgevoerd. Wanneer het onderhoud moet worden uitgevoerd, is afhankelijk van het
gebruik van het toestel. In geen geval mag evenwel een periode van vijf jaar worden overschreden. In
geval van een technisch incident, dient de ontspanner voor revisie te worden teruggestuurd naar Vivisol.
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