Zorgt voor lucht in uw leven

Instructie voor installatie Oxyrunner®
Voor een goede werking is het belangrijk dat u deze op de juiste manier installeert.
Houd u daarom aan de volgende instructies.

Onderdelen (afbeelding 1)

Oxyrunners (afbeelding 3)

•

•

•

Gordijnrail met railrunners, bevestigingsmateriaal,
firesafe en zuurstofslang. (niet afgebeeld)
Oxyrunners inclusief bevestigingsmateriaal.

Beweegruimte
•

De Oxyrunner® biedt de gebruiker ± 3,5 meter beweegruimte vanaf elk punt op de rail.

Rail (afbeelding 2)
•
•
•
•

Schroef de rail tegen het plafond. Zet deze stevig vast
met een maximale afstand van 1,5 meter tussen de
bevestigingspunten.
De zuurstofconcentrator is het beginpunt. Plaats hier
de rail tegen het plafond, dicht bij de muur.
Houd aan het eindpunt rekening met minimaal 20 cm
afstand tussen muur en rail. Die ruimte is nodig voor
het inschuiven van de oxyrunners.
Zet aan het beginpunt ± 5 cm onder de rail een schroefhaak in de muur.

Bevestig de railrunners met de meegeleverde boutjes, ringen en moertjes aan de draagkant van de slang
(voorkant).

Inschuiven oxyrunners (afbeelding 4 en 5 z.o.z.)
•
•
•
•
•
•

Het oog voor het trekkoord monteert u verticaal in de
laatste oxyrunner (C).
Plaats als eerste de oxyrunner met gaten aan beide
kanten (A) en zet deze met een tiewrap vast aan het
schroefhaakje in de muur.
Schuif de overige oxyrunners (B) in de rail.
Schuif als laatste oxyrunner (C) in de rail.
Bevestig daarna de eindstop aan de rail.
Zet oxyrunner (C) tijdelijk vast aan de eindstop.
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Vervolg instructie voor installatie Oxyrunner®
•
•
•
•
Koord (afbeelding 6)
•
•
•
•
•

Verdeel de oxyrunners over de hele lengte van de rail.
Houd een tussenruimte aan (van hart tot hart) van
maximaal 1 meter.
Trek het koord door alle ogen van de oxyrunners; begin
bij oxyrunner (A). Maak hier een lus en zet het koord
vast met een tiewrap.
Maak nu met tiewraps het koord vast aan de oogjes van
de overige oxyrunners (B en C).

•
•

Gebruik de oogjes boven de slangendragers om de slang
met tiewraps voorzichtig vast te zetten. Zodat de slang
niet glijdt, maar ook niet indeukt.
In uitgetrokken stand mag de slang niet strak komen te
staan. Houd daarom rekening met een speling van 3 à 4
cm.
Maak oxyrunner (C) los van de eindstop.
Houd ± 2 meter losse slang over na de laatste oxyrunner
(C). Snijd de slang op de gewenste lengte af. Om deze te
bepalen gaat de gebruiker, met de neusbril in, naast de
slang staan die naar beneden hangt. De neusbril moet
ongeveer 10 cm vrij hangen van de vloer.
Koppel de firesafe tussen de neusbril en de zuurstofslang. De pijl op de firesafe wijst richting het gezicht
van de gebruiker (met de zuurstofstroom mee).
Sluit de slang tot slot aan op de zuurstofconcentrator.
Het systeem is nu klaar voor gebruik.

Bevestig het trekkoord, of een trekstang naar eigen
keuze, aan de laatste oxyrunner (C).

Zuurstofslang (afbeelding 7 en 8)
•

Vanaf de zuurstofconcentrator hangt u de slang over de
slangendrager van de eerste oxyrunner (A) en vervolgens
over de overige oxyrunners. Gebruik geen slangkoppelingen; deze kunnen de werking van het systeem nadelig
beïnvloeden.

NB.
Deze instructie is gebaseerd op de installatie van één set.
Het is mogelijk om meerdere sets aan elkaar te koppelen
voor gebruik in verschillende ruimtes. Wilt u hiervan
gebruik maken? Neem contact met ons op voor advies op
maat.
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