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DANSK

AirMini DC/DC Konverter 65 W gør det muligt for dig at anvende din
maskine via en cigarettænderstikdåse (en 12 V eller 24 V DC strømkilde) i
en bil, båd eller et andet køretøj, der er udstyret med et egnet batteri.
AirMini DC/DC Konverter 65 W er udelukkende beregnet til brug med
AirMini-maskinen.

Anvendelse af konverteren via en cigarettænderstikdåse
1. Placer konverteren på en plan overflade med ResMed logoet opad.
2. Sæt konverterens kontakt (A) i maskinens strømindgang/jævnstrømsstik
(B).
3. Sæt konverterens adaptorstik (C) i køretøjets cigarettænderstikdåse.
Lampen (D) vil lyse grønt, når den starter op.
Hvis batteriniveauet er lavt, vil lampen lyse gult. Hvis batteriniveauet er
for lavt til at drive maskinen, vil konverteren og lyset blive slukket.
Noter:
• I nogle køretøjer kræves det, at tændingsnøglen drejes til ACC-position,
før der tilføres strøm til køretøjets cigarettænderstikdåse.
• Strømkablet kan ikke udskiftes.
• Hvis batteriet ELLER bilen, båden eller køretøjet ikke er i god stand,
vil der måske ikke være batterikraft nok til at starte køretøjet igen efter
anvendelsen.
• Når konverteren ikke anvendes, skal den kobles fra køretøjets
cigarettænderstikdåse for at forhindre afladning af batteriet.
• AirMini DC/DC konverteren må kun anvendes med AirMini-maskinen for
at sikre korrekt funktion.
• ResMed anbefaler tilslutning af et deep cycle-batteri til konverteren som
strømkilde til maskinen, da deep cycle-batterier er optimeret til hyppig,
kraftig afladning.
• Hvis du har brug for hjælp eller ønsker at rapportere et uventet problem,
bedes du kontakte en repræsentant fra ResMed, Teknisk Service hos
ResMed eller se www.resmed.com.

Rengøring
Rengør om nødvendigt ydersiden af konverteren med en ren, fugtig klud.
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Udskiftning af sikring
1. Skru sikringsfatningen løs (E) øverst på konverterens adapterstik (C).
2. Fjern den gamle sikring, og sæt en ny sikring i af samme type og
normering.
3. Skru sikringsfatningen i igen.

ADVARSLER
•• Læs anvisningerne inden brug.
•• Anvend kun konverteren, når den er tilsluttet en 12 V eller 24 V
jævnstrømskilde.
•• Forsøg ikke at ændre konverteren. Der er ingen dele i konverteren,
der kan vedligeholdes af brugeren.
•• Strømledningen må ikke tilsluttes en USB-port.
•• Sørg for, at el-ledning og stik er i god stand, og at apparatet ikke er
beskadiget.
•• Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør ikke anvendes
tættere på nogen dele af maskinen, herunder kabler, end den
anbefalede afstand på 10 cm.
•• Maskinen bør ikke anvendes ved siden af eller oven på/under andet
udstyr. Hvis det er nødvendigt at anvende maskinen ved siden af
eller oven på/under andet udstyr, bør det kontrolleres, at maskinen
fungerer normalt i den opsætning, hvor den vil blive anvendt.

ADVARSLER
Konverteren er beregnet til brug på 12 V eller 24 V systemer
med negativ jordforbindelse (hvor batteriets negative klemme er
jordforbundet). Anvendelse på 12 V eller 24 V systemer med positiv
jordforbindelse kan beskadige konverteren og køretøjets elektriske
system. Hvis du er usikker på, om du har et negativt jordet system, se
da bilens, bådens eller køretøjets manual.
•• Udskift sikringen med en sikring af samme type og normering for at
undgå brandfare.
•• Sørg for, at konverteren ikke er dækket, når den anvendes, for at
undgå overophedning af konverteren.
•• AirMini DC/DC Konverter er ikke beregnet til brug på fly.
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Tekniske specifikationer
Længde
(stik til stik)

3m

Sikringskapacitet

12 A/250 V

Sikringstype

Slow blow, høj brydeevne

Indgang

12 V/24 V

Udgang

24 V

Driftstemperatur

+5 °C til +35 °C

Driftsfugtighed

10 til 95 % uden kondens

Driftshøjde

Op til 2.591 m over havet; lufttrykområde 1013 hPa (1013 cm H2O) til
738 hPa (738 cm H2O)

Temperatur under
opbevaring og transport

-25 °C til +70 °C

Fugtighed under
opbevaring og transport

5 til 95 % uden kondens

Konstruktionens levetid

5 år

Elektromagnetisk
kompatibilitet

Produktet overholder alle gældende krav til elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC) i henhold til IEC60601-1-2 for bopæls-, kommercielt
og let industrimiljø.
Bærbart RF-kommunikations-udstyr (herunder tilbehør såsom
antennekabler og eksterne antenner) må ikke være tættere end 10 cm på
nogen del af AirMini-systemet. Ellers kan udstyrets ydeevne svækkes.
Oplysninger om elektromagnetiske emissioner og immunitet for denne
ResMed enhed kan findes på www.resmed.com, på produktsiden under
Service og Support.

8/4 A

2,71 A

De symboler, der kan være vist på maskinen
Advarsel eller forsigtighedsregel, se medfølgende dokumentation;
Klasse II-udstyr; IP21 Beskyttet mod indsættelse af fingre og lodret
dryppende vand; IP22 Beskyttet mod indsættelse af fingre og bliver
ikke usikker, når den udsættes for lodret dryppende vand, hvis enheden
vippes op til 15 grader;
Jævnstrøm;
Sikring;
Producent;
Europæisk Autoriseret Repræsentant;
Europæisk RoHS;
Serienummer;
Kina forureningskontrol;
Fugtighedsgrænse;
Temperaturgrænse;
Driftshøjde;
Atmosfærisk
trykbegrænsning.
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Miljøinformation
DC/DC konverteren skal bortskaffes separat, ikke som usorteret
husholdningsaffald. Ved bortskaffelse af apparatet bør du benytte de
godkendte indsamlings-, genanvendelses- og genindvindingssystemer,
der er til rådighed i dit lokalområde. Anvendelse af disse indsamlings-,
genanvendelses- og genindvindingssystemer har til formål at reducere
belastningen af de naturlige ressourcer og forhindre farlige stoffer i at
skade miljøet. Hvis du har brug for oplysninger om disse affaldssystemer,
bedes du kontakte de lokale affaldsmyndigheder. Symbolet med den
overstregede skraldespand er en påmindelse om at benytte ovennævnte
affaldsfaciliteter. Oplysninger om indsamling og bortskaffelse af ResMedapparatet fås ved at kontakte ResMed-kontoret eller den lokale forhandler
eller ved at slå op på webstedet www.resmed.com/environment.

Begrænset garanti
ResMed garanterer, at ResMeds DC/DC Konverter 65 W er fri for
materiale- og fabrikationsfejl i en periode på 1 år fra købsdatoen for den
oprindelige køber. Denne garanti kan ikke overføres.
Hvis produktet svigter ved almindelig brug, vil ResMed efter eget skøn
reparere eller udskifte det defekte produkt eller en eller flere af dets
komponenter.
Denne begrænsede garanti dækker ikke: a) skade som følge af ukorrekt
brug, misbrug, modifikation eller ændring af produktet; b) reparationer
udført af en servicevirksomhed, der ikke udtrykkeligt er blevet godkendt af
ResMed til at udføre sådanne reparationer; c) skade eller forurening som
følge af cigaret-, pibe-, cigar- eller anden røg; d) skade som følge af, at der
er blevet spildt vand på eller ind i produktet.
Garantien gælder ikke for produkter, der sælges eller videresælges uden
for det område, hvor de oprindeligt blev købt.
Garantikrav for defekte produkter skal indgives af den oprindelige kunde
på købsstedet.
Denne garanti erstatter alle andre udtrykkelige eller underforståede
garantier, inklusive enhver underforstået garanti for salgbarhed eller
egnethed til et bestemt formål. Visse lande eller områder tillader ikke
begrænsninger i varigheden af en underforstået garanti, så ovennævnte
begrænsning gælder muligvis ikke for dig.
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ResMed er ikke ansvarlig for tilfældige skader eller følgeskader, som
hævdes at være en følge af salg, installation eller brug af noget ResMedprodukt. Visse lande tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af ansvar
for tilfældige skader eller følgeskader, så ovennævnte begrænsning gælder
muligvis ikke for dig.
Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder, og du har muligvis
også andre rettigheder, som kan variere fra land til land. Nærmere
oplysning om rettigheder under garantien fås ved at kontakte den lokale
ResMed-forhandler eller det lokale ResMed-kontor.
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