
Gebruikers instructie                                                
Invacare® Platinum Mobile                                              

Uitleg van de iconen

• 
• 
• 
A  Aan/uit-knop 

Druk hier een seconde op om de concentrator 
in of uit te schakelen.

B  Flowselectieknop 
Druk hierop om de pulserende zuurstofflow 
af te stellen op de voor u voorgeschreven   
instelling. 

C  Knop voor achtergrondverlichting 
Druk hier eenmaal op om het scherm 
gedurende 5 seconden te verlichten.

D  Geluiddempingsknop 
Druk hierop om de pieptoon voor zowel 
alarmen als status te dempen.

E  Scherm 
Geeft informatie over de gebruiksstatus van de 
concentrator.

F  Alarmlampje 
Het gele lampje in het midden van het 
driehoekige symbool brandt om abnormale     
bedrijfsomstandigheden aan te geven.

G  Accumeter 
Geeft de accucapaciteit van de accu(‘s) aan. 

H  Externe-voedingslampje 
Het oranje lampje naast het stekkersymbool 
brandt wanneer een externe voedingsbron 
wordt aangesloten op de concentrator.

I  Klepje van het accuvak

Platinum Mobile

Model nr.:  I 

Serie nr.:  

Datum van Service:    

aantal uren op de Unit:  

Gebruik van de Platinum Mobile :

1.   Open het klepje van het accuvak en plaats de accu 
in het daarvoor bestemde vak.

2.  Sluit de wisselstroomadapter aan op de 
invoerstroomconnector van de externe voeding B. 
Steek het netsnoer in het stopcontact. 

 3.  Verbind de neuscanule met de 
zuurstofuitlaatpoort op uw concentrator C. 
Zuurstof wordt alleen afgegeven terwijl u via de 
neuscanule op dit apparaat ademhaalt.
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Gebruikers instructie Platinum Mobile

Gebruik van de Platinum Mobile vervolg :

4.  Schakel de concentrator in door op de aan/
uit-knop D te drukken totdat de lampjes op het 
bedieningspaneel branden.

De concentrator kan nu ingezet worden en 
gelijktijdig zal ook de accu opgeladen worden 

5.  Stel de pulsflowinstelling in op de door uw 
zorgverlener voorgeschreven waarde. De 
pulsflowinstelling kunt u wijzigen door op de 
flowselectieknop E te drukken. Leg de neuscanule 
over uw oren en plaats de vertakkingen in uw 
neus volgens de instructies van uw zorgverlener.

Onderhoud:

•   Onderhoud mag alleen gepleegd worden door 
Invacare of aangewezen distributeur.

•   Reinig de kast met een mild huishoudelijk 
reinigingsmiddel

•   Verwissel het filter indien een ander persoon de 
concentrator gebruikt , zie afbeelding hieronder )

Veiligheid:

•   GEBRUIK GEEN ZUURSTOF BIJ OPEN VUUR OF 
SIGARETTEN.

•   GEBRUIK GEEN  olie, vetten of andere 
smeermiddelen in de buurt van dit product.

•   Gebruik de concentrator niet in combinatie met 
accessoires ontworpen door andere fabrikanten

•   Plaats de concentrator met de compressor in 
een goed geventileerde ruimte om uitval te 
voorkomen.

•   Plaats de concentrator altijd rechtop in het 
gebruik.

Uw leverancier van uw zuurstofsysteem is:
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