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ZEN-O liteTM

PORTABLE OXYGEN CONCENTRATOR
QUICK USER GUIDE
Use the device in its carry bag and in an upright position.
Always use in a well ventilated location.

1. Open the battery compartment by
pulling back the release latch, then
insert the Zen-O liteTM battery.

IMPORTANT: See user manual before use
The package contains accessories and a user manual to get you started. Check to make
sure you have the following: concentrator, battery, carry bag, AC and DC power cords. Always
inspect the device and its accessories for any sign of damage before use.
4. Plug the other end of the AC power supply into an electrical outlet.
Always use caution when inserting the power supply to an electrical
outlet. The Zen-O liteTM portable oxygen con- centrator can also
be powered using the DC power supply in a vehicle or comparable
power source.

5. Connect the cannula to the oxygen outlet of
the device. Follow the cannula manufacturer‘s
instructions to place correctly on the patient.

2. Close the battery compartment
ensuring the cover latches to the device.
6. To turn the device on, press the power key.

3. Connect the AC power supply to your
Zen-O liteTM concentrator.
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BELANGRIJK: Lees voor gebruik, eerst de gebruikshandleiding. Deze verkorte handleiding vervangt de fabriekshandleiding niet.
De verpakking bevat de inhoud en een gebruikshandleiding om te starten. Controleer de inhoud op: Concentrator, accu, draagtas en gelijkstroom
en wisselstroom benodigdheden. Controleer tevens of het toestel en zijn accessoires op beschadigingen. Gebruik het toestel altijd in een recht
opstaande positie en gebruik deze altijd in een goed geventileerde omgeving.
1. Open het batterij compartiment door de afsluitklip naar achteren te trekken om zodoende de batterijen erin te schuiven.
2. Sluit het batterij compartiment door de afsluitklip dicht te drukken.
3. Sluit de wisselstoom adapter (AC) aan op de Zen-O liteTM concentrator
4. Sluit de andere kant van de wisselstroom adapter aan de netstroom aansluiting. Wees altijd voorzichtig wanneer de stekker in het stopcontact gestoken word. De Zen-O liteTM draagbare concentrator kan ook aangesloten worden via de gelijkstroom adapter (DC) in de auto
of vergelijkbare stroombron.
5. Sluit de neusbril aan op de zuurstof uitgang van het apparaat. Volg de instructies zoals aangegeven door de neusbril producent omtrent
de toepassing ervan.
6. Om het toestel te starten dient men te drukken op de aan/uit knop.
7. Kies de flow instelling zoals aangegeven door door de arts specialist en probeer normaal te blijven ademen. De flow instelling kan
veranderd worden door op de + en - toetsen te drukken

7. Select the flow rate prescribed by your
clinician and breathe normally. The flow rate
can be adjusted by pressing the + and - keys
on the device.

Attentie: om de levensduur van de batterijen zo optimaal mogelijk te houden, dient u bij nieuwe
batterijen, deze eerst volledig op te laden en daarna helemaal leeg te draaien. Dit dient u een paar
keer achterelkaar te doen om zo de max. capaciteit uit de batterij te kunnen halen. Voor een goed
behoud hiervan dient u 1 keer per week de batterijen helemaal op te laden en leeg te maken.
Ook wanneer u het apparaat weinig heeft gebruikt.

ACTIVE. INDEPENDENT. IN CONTROL.
ZEN-O liteTM

www.medidis.nl

Tel.: 0320-267600 (ma-vrij van 08.30-17.00 uur, buiten kantooruren,
met feestdagen en in het weekend uitsluitend voor storingen* te bereiken).
* bij storing dient u gebruik te maken van de 2 liter cilinders.
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