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Kom
m

e i gang

Etter at du har gjort deg kjent 
med å bruke din Inogen G3 
hjemme, er du klar til å ta din 
Inogen G3 ut på veien.

Vær, som alltid, en forsiktig sjåfør. 
IKKE HA DET FOR TRAVELT med å 
sette opp din Inogen One G3 i bilen. 
Ta deg god tid og følg stegene 
markert til høyre. Inogen G3 kan 
drives enten på batteri eller med 
likestrømskabelen i bilen, båten 
eller campingbilen din.
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7 enkle steg til uavhengighet.

Bil-/båt-/ 
campingbilbruk

ADVARSEL

Din utstyrsleverandør:

Ditt lege:

Koble likestrømskabelen i 
sigarettenneruttaket eller 
likestrømsforsyningen.

Plugg strømkabelen inn i din 
Inogen One G3 og plasser din 
Inogen One G3 sikkert inne i 
bilen. Operer din Inogen One G3 
som normalt.

Sørg for at din Inogen G3 er sikret 
før kjøring.
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Nå som du har pakket opp alle eskene, har du alt du trenger for å begynne
å bruke din Inogen One G3 (IO-30o). Oppsettet av din Inogen One G3 er  
raskt og enkelt. Imidlertid bør du lese hele brukermanualen før du bruker
din Inogen One G3.

Plasser din Inogen One G3 på et godt 
ventilert sted. Sikre at begge  
partikkelfiltre er på plass.

Før inn Inogen One G3- 
batteriet ved å føre batteriet  
inn på plassen til låsen  
returnerer til øvre posisjon.

Koble vekselstrømkabelen 
til Inogen One G3.

Plugg vekselstrømforsyn-
ingskabelen inn i  
nærmeste stikkontakt.

Koble nesekanylerøret  
inn i metalldysen på din  
Inogen One G3. Oksygen vil  
bli tilført mens du puster  
gjennom nesekanylen  
koblet til apparatet.

Slå på Inogen One G3 ved å
trykke          knappen.

Still inn strømmingsinnstillingen til  
strømmingshastigheten foreskrevet av din lege. 
Strømmingsinnstillingen kan endres ved å trykke de 
trekantede strømmingsinnstillingsknappene merket 
med «+»- og «-»-symboler. Plasser nesekanylen på 
ansiktet ditt og pust normalt gjennom nesen.

MERK: Du må bruke Inogen One G3 på vekselstrøm i ca. 3 timer for å lade batteriet helt.


