Quattro™ Air – tilpasningsveiledning
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• F
 jern kneleddet fra masken ved
å trykke inn klemmeklaffene og
trekke vekk kneleddet.

2

• J uster de to øvre hodestroppene
jevnt til masken sitter stabilt.

• T
 rekk hodestroppene over hodet
med de to nedre stroppene frigjort.
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• F
 ør de nedre stroppene under
ørene, og før hodestroppene i en
sløyfe inn i de nedre festene på
maskerammen.

6

• J uster de nedre hodestroppene
jevnt til masken sitter stabilt.

• K
 oble luftslangen fra apparatet til
kneleddet.

• L
 øsne borrelåsene på de øvre
hodestroppene.

• M
 asken skal sitte stramt, men ikke
være ukomfortabel.

• K
 oble kneleddet til masken ved å
trykke inn klemmeklaffene og skyve
kneleddet inn i masken.

• T
 rekk stroppene jevnt til de er
komfortable og sitter stramt, og sett
på borrelåsene igjen.

• Slå på apparatet slik at det blåser luft.

• Masken er nå klar til bruk.

• Ikke stram for mye.

Quattro Air for Her er laget for å
passe til frisyren din over eller under
hodestroppene.

HELMASKE

Merk: Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for
Quattro Air eller Quattro Air for Her-helmasken.

Quattro™ Air – oversikt over komponenter

Quattro Air-hodestropper

62757 Small
62756 Standard

Quattro Air for Her-hodestropper

Kneledd med svivel

62758 Small
62759 Standard

62762

Ramme

62760 (XS/S)
62761 (M/L)

Pute

62736
62737
62738
62739

Produktkoder
Quattro Air-maskesystem Small

62709

Quattro Air-maskesystem Medium

62710

Quattro Air-maskesystem Large

62711

Quattro Air for Her-maskesystem X-Small

62746

Quattro Air for Her-maskesystem Small

62747

Quattro Air for Her-maskesystem Medium

62748

HELMASKE

Du finner mer informasjon i brukerveiledningen
for Quattro Air- / Quattro Air for Her-helmasken.
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