Swift™ LT
NEUSKUSSENTJESSYSTEEM

Handleiding voor het opzetten

1

2

• Houd de kussentjes onder uw neus
en trek de hoofdbanden over uw
hoofd.

• Stel de bovenste banden bij door ze
gelijkmatig aan te trekken totdat ze
comfortabel zitten.

• De hoofdband dient halverwege
tussen de ogen en oren te zitten.

• Trek ze niet te strak aan.
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• Plaats de neuskussentjes met
behulp van de klik-instelling in de
comfortabelste hoek.
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• Herhaal stap 2 met de achterste
hoofdbanden.
• Trek ze niet te strak aan.

Optioneel
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• Gebruik de slangklem
voor alternatieve
slangposities.

• De Swift LT is nu goed opgezet en
klaar voor gebruik.

• Sluit de korte slang van de Swift LT
op de luchtslang van het apparaat
aan.
• Zet het apparaat aan.

• Bevestig de slangklem door hem op de
bovenste hoofdbandgesp te drukken.
• Plaats ofwel de korte slang of de
luchtslang van het apparaat in de
slangklem, afhankelijk van de gewenste
bewegingsvrijheid.
• De slang kan langs beide zijden van uw
gezicht geplaatst worden of over het
midden.

Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van het Swift LT neuskussentjessysteem.

• Als de kussentjes tegen uw neus
drukken, verplaats de slang dan ter
hoogte van de slangklem.
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