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För att byta kolumner på din Inogen One G4, gör först så här:

Ta ut batteriet ur Inogen One®  
G4-koncentratorn.

Placera Inogen One® G4 koncentratorn på sidan 
så att undersidan är synlig. Metallkolumnen kan 
ses på enhetens ena sida.

Lås upp kolumnen genom att trycka 
spärrknappen bortåt från kolumnerna.

Ta bort kolumnen helt från 
Inogen One® G4. Båda 
kolumnerna tas bort i ett stycke.

Håll knappen öppen, ta ut 
kolumnen ur enheten genom att 
dra i kolumnens handtag.

Ta bort dammskydden på den 
nya kolumnen. Se till att det 
inte finns damm eller skräp där 
skydden är placerade.

Sätt in kolumnenheten i
Inogen One® G4-koncentratorn.
Lämna inte kolumnen oskyddad, den 
bör införas i Inogen One G4 så snart 
dammskydden har tagits bort.

Skjut kolumnen in i enheten så att 
kolumnen sitter ordentligt i Inogen One® 
G4-koncentratorn. Den fjäderbelastade 
spärrknappen ska helt återgå till det 
stängda läget.

Fortsätter på baksidan

Anslut AC-strömkabeln till Inogen One® G3 och 
anslut nätsladden till  ett eluttag. Sätt inte på 
Inogen One® G4-koncentratorn.

Avlägsna Inogen One® G4-koncentratorn från väskan  
(i förekommande fall).

Stäng av Inogen One® G4-koncentratorn genom        att trycka på 
strömbrytaren för att stänga av enheten. 

 OBS  Anvisningarna för kolumnbyte ska endast användas när underhåll 
krävs och är inte avsedda för praktiska syften

Tryck och håll ned plus- (+) 
och (-) minusknappen i 5 
sekunder. Meddelandet 
“sieve reset” visas på 
skärmen. Släpp knappen 
när meddelandet visas på 
skärmen.

Tryck på larm-/
klockknappen        en gång 
och skärmen kommer att 
visa "sieve reset success".
Tryck på ström-knappen 
för att slå på Inogen One® 
G4 och använd normalt.

3

4

5

7

8

9

10

11

1

2

6

1213


