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1 Вступ 

Дякуємо що обрали концентратор кисню нашої компанії! 

Наш концентратор кисню використовує джерело живлення змінного струму 220V / 

110V, використовує повітря в якості сировини і високоякісне молекулярне сито в якості 

адсорбенту, і застосовує принцип адсорбції при змінному тиску (PSA) безпосередньо для 

відокремлення кисню з азоту при нормальній температурі. При цьому утворюється кисень 

високої чистоти. 

Для того, щоб забезпечити безпечне і ефективне використання кисневого 

концентратора, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням 

апарату, щоб мати повне розуміння і знання характеристик продукту, а також правильних 

методів експлуатації та технічного обслуговування. Будь ласка, строго дотримуйтесь 

відповідних застережних заходів при монтажі, експлуатації і технічному обслуговуванні. 

1.1 Застосування кисню 

Надаючи кисень пацієнту, апарат може допомогти при лікуванні серцево-

судинних та цереброваскулярних захворювань, захворювань дихальних шляхів, 

хронічних обструктивних пневмоній тощо, а також реабілітацію хворих, що 

потребують кисню. 

Поглинання кисню може поліпшити фізичний стан і допомогає досягти мети 

оксигенації. Він підходить для людей середнього та похилого віку, людей з поганою 

фізичною формою, вагітних жінок, студентів та інших людей, які страждають від гіпоксії 

різного ступеня. Він також допомагає усунути втому і відновити соматичну функцію після 

важкої фізичної або розумової праці. 

1.2 Області застосування 

Кисневий концентратор застосовується в медичних установах, будинках і т.д. для 

пацієнтів, що потребують кисню. 

1.3 Особливості апарату 
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1) Пластиковий корпус, сучасний дизайн, простота в експлуатації, стабільна

робота, простота в обслуговуванні . 

2) Генерування кисню фізичними методи, з повітрям в якості сировини, без

використання добавок, тільки потребуючи джерела живлення, з низькою вартістю. 

3) Використовується адсорбція при змінному тиску (PSA) технології ефективного

молекулярного сита, з простим процесом потоку і низьким споживанням енергії. 

1.4 Специфікація і модель 
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2 Безпека 

2.1 Попередження 

Увага: 

1. Цей продукт не може бути використаний для підтримки життя або в системах

життєзабезпечення. Пацієнти, які не можуть повідомити про дискомфорт або не можуть 

бачити або чути сигнали тривоги вимагають додаткового догляду. 

2, Киснева терапія може бути шкідливою за певних умов. Пацієнти повинні 

правильно контролювати потік кисню і час поглинання кисню під керівництвом лікаря. 

3, Надмірне використання кисню високої чистоти має токсичний і побічний ефект 

на організм людини. 

4, Люди, які страждають на важке отруєння чадним газом не повинні 

використовувати цей продукт. 

5. Для того, щоб запобігти збою живлення або можливій відмові кисневого

концентратора, коли пацієнти терміново потребують кисню і хворі знаходяться в 

критичному стані, використовуючи цей продукт, повинні бути забезпечені інші пристрої 

подачі кисню в режимі очікування (наприклад.: кисневий балон, ємність з киснем і т.д.). 

6. Якщо концентратор кисню не може працювати належним чином, або якщо ви

відчуваєте дискомфорт, будь ласка, негайно припиніть використання і зверніться до лікаря 

або постачальника для вирішення проблем. 

7. Кисень за своїм родом підтримує горіння газу, таким чином, концентратор кисню

не може бути використаний в місцях з відкритим полум'ям, куріння або відкрите полум'я 

забороняється поруч людей, які поглинають кисень. 

8. Електроживлення повинно відповідати нормам електробезпеки. Концентратор

кисню не повинен використовуватися, коли джерело живлення захисного заземлення не 

відповідає правилам, в іншому випадку це може призвести до травм. 

9. Будь ласка, вимкніть живлення і від'єднайте кабель живлення для очищення і

обслуговування кисню концентратора. 
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10. Ремонт повинен виконуватися тільки затвердженим персоналом.

Несанкціоноване обслуговування може призвести до травм, анулює гарантію, або може 

привести до пошкодження. 
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3 Технічні параметри 

3L 5L 8L 10L 

Максимальний 

рекомендований потік 
3 л/хв 5 л/хв 8 л/хв 10 л/хв 

Концентрація кисню 93%±3% 

Джерело живлення 220В ± 22В, 50Гц ± 1Гц/110В ± 15В,60Гц ± 1Гц 

Тиск на виході 20 кПа, 60 кПа 
40 кПa- 

80 кПа 

Споживана потужність 210 VA 300 VA 480 VA 530 VA 

Шум апарату 43 дБ (A) 45 дБ (A) 48 дБ (A) 50 дБ (A) 

Вага 12 кг 15 кг 18 кг 19 кг 

Розміри (MM) 344×306×565 мм 

Режим роботи Безперервний потік 

Гучність звуку сигналу тривог ≥40 дБ 

Кількість розпилення ≥0.15 мл / хв (Тільки режими з функцією розпилення) 

Тиск запобіжного клапана 

повітряного компресора 
250 кПа ± 50 кПа 

Потік на виході діапазону, 

коли номінальний тиск 7 кПа 0-3 л/хв 0-5 л/хв 0-8 л/хв 0-10 л/хв

Потік на виході діапазону, 

коли номінальний тиск 

дорівнює 0 
0-3 л/хв 0-5 л/хв 0-8 л/хв 0-10 л/хв
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4 Будова апарату 

Наш кисневий концентратор основному складається з основного блоку, датчика 

потоку , зволожувача та місця для зберігання витратних матеріалів  

Рисунок 1 

Автоматичний вимикач: вимикає пристрій після відключення електричного 

живлення.  

Дисплей: показує стан роботи апарату. 

Повітряний фільтр. 
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5 Технічні вимоги 

5.1 Робоче середовище 

Температура навколишнього середовища: 10 С ~ 40 С 

Відносна вологість: 30% ~ 75% 

Атмосферний тиск: 860 кПа ~ 1060 кПа 

Джерело живлення: 220В ± 22В, 50Гц ± 1Гц/110В ± 15В,60Гц ± 1Гц 

Не повинно бути агресивних газів або сильного магнітного поля в навколишньому 

середовищі. 

5.2 Вимоги до повітря 

Домішки в повітрі: ≤0.3 мг / см 3 

Вміст мастила в повітрі: ≤ 0.01 ppm 

Вказує, що життєво важливі ознаки пацієнта є ненормальними і потрібне негайне 

лікування. 

5.3 Функції апарату 

Функція часу: Показує загальний час роботи на дисплеї. 

Установка часу: Установка часу поглинання кисню в міру необхідності. 

Автоматичне вимкнення: Автоматичне відключення при досягненні встановленого 

часу. 

Функція сигналу тривоги збою живлення. 

Функція сигналу тривоги низької напруги. 

Функція сигналу відмови тиску.  

Голосові функції.  

Функція сигналу низької концентрації кисню (опція). 

Функція лікування розпиленням (тільки моделі з функцією розпилення). 
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6 Встановлення апарату 

6.1 Перевірка при розпакуванні 

Відкрийте картонну коробку з верхньої частини пакувальної коробки, а потім 

витягніть концентратор кисню. Ретельно перевірте, чи є пошкодження під час 

транспортування, а потім перевірте аксесуари і відповідні документи відповідно до 

пакувального листа. 

6.2 Попередження щодо встановлення 

Увага 

1. Концентратор кисню повинен бути встановлений в приміщеннях, що добре

вентилюються без пилу, агресивних, токсичних або шкідливих газів або диму. Уникайте 

прямим сонячних променів, а відстань від стін і інших об'єктів має бути більше, ніж 10 см. 

2. Концентратор кисню не повинен бути встановлений в місцях з відкритим

полум'ям, джерелом вогню, це призведе до виникнення пожежі та вибуху. Також уникайте 

вологості, занадто високої або занадто низької температури. Крім того, він не повинен 

використовуватися в закритому приміщенні (просторі). 

3. Жодні водні або масляні ємності не повинні бути розміщені у верхній частині

кисню концентратора. 

4. Концентратор кисню не повинен бути розміщений на м'якій поверхні (наприклад,

ліжко), які можуть нахилятися, щоб уникнути виключення або зменшення концентрації 

кисню та надто високої температури через закупорку повітрозабірника або вихідного 

отвору. 

5. Концентратор кисню повинен бути поміщений на рівню поверхню, в іншому

випадку це призведе до збільшення шуму під час роботи. 

6, Якщо напруга сітки нестабільна і перевищує діапазон 220 ± 22V або 110V ± 15V, 

необхідно встановити стабілізатор напруги перед використанням. 

7. Будь ласка, використовуйте безпечну розетку, що відповідає вимогам живлення.
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7 Використання апарату 

7.1 Попередження щодо використання 

Увага 

1. Під час використання, забезпечте безперешкідний рух вихлопних газів в нижній

частині кисню концентратора, в іншому випадку це може привести до перегріву. 

2. Коли потік кисню менше, ніж максимально рекомендований потік, концентрація

кисню досягає 90%. Коли потік перевищує максимально рекомендований потік, 

концентрація кисню буде нижчою з більшим потоком. 

3. Концентратор кисню досягне максимальної продуктивності після початку

протягом 10 хвилин. 

4. Під час роботи кисневого концентратора буде переривчастий звук вихлопу (кожні

6 секунд), який є нормальним. 

5. Жодні масла, мастила та інші подібні речовини не повинні використовуватися на

або поблизу концентратору кисню, крім тих, які рекомендовані виробником. 

6. Під час використання, своєчасно додавайте воду, коли рівень води в ємності

зволожувача опускається нижче мінімального рівня. 

7. У режимі розпилення, апарат не може бути використаний для лікування киснем.

8. Концентратор кисню не повинен бути перезапущений часто, він повинен бути

включений після того, як був вимкнений протягом 5 хвилин. 

9. Коли зазначена концентрація кисню є ненормальною, припиніть використання і

зверніться до дилера або виробника для огляду і технічного обслуговування. 

10. Молекулярне сито буде зношуватись за рахунок часу і навколишнього

середовища, що призведе до зменшення кількості утворюваного кисню. У разі цього явища, 

будь ласка, зверніться до дилера або виробника, щоб замінити молекулярне сито. 

11. Для тривалої зупинки кисневого концентратора, обов'язково витягніть штекер.

12. Перед використанням апарату завжди перевіряйте, щоб переконатися, що

повітряний фільтр (розташований на задній панелі пристрою) чистий. 
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13. Уникайте використання концентратора кисню в ванні. Якщо вам необхідно

безперервне використання, слідуйте вимогам лікаря, концентратор кисню повинен бути 

розташований від 2,5 метрів до ванни. 

14. Якщо ви відчуваєте дискомфорт або потребуєте термінової медичної допомоги

під час проходження кисневої терапії, негайно зверніться до лікаря, щоб уникнути травми. 

7.2 Експлуатація 

Панель управління кисневого концентратора показана на рисунку 2. 

Рисунок 2 

1) Щоб додати води до ємності зволожувача

Відкрити прозору кришку, відкрутити прозору кришку в напрямку проти 

годинникової стрілки, додайте чисту воду (або дистильовану воду), поки рівень води не 

буде знаходитись між «Максимум» і «Мінімум». 

2) З’єднання трубок для кисню

Встановіть трубку до виходу кисню (рисунок 3) і вхідного отвору зволожувача. 

Потім приєднаєте трубку безпосередньо до виходу зволожувача. (рисунок 4) 
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Рисунок 3 Рисунок 4 

3) Включення

Підключіть шнур живлення, натисніть кнопку «перемикач живлення». 

Концентратор кисеню переходить в стан готового до початку. 

4) Включення апарату

Натисніть кнопку «вкл/викл», апарат буде включений, а індикатор живлення 

загориться. 

5) Регулювання потоку:

Перевірте витратомір, щоб переконатися, що м'яч витратоміра знаходиться по 

центру на лінії поруч із заданим числом вашої швидкості потоку. При регулюванні потоку, 

якщо обертати в напрямку проти годинникової стрілки, то потік буде збільшуватися, якщо 

обертати в напрямку за годинниковою стрілкою, то потік буде зменшуватися. 

6) Безперервний пежим роботи безперервний:

Натисніть кнопку «вкл / викл», кисневий концентратор буде запущений і входить в 

«безперервний» робочий стан. На РК-дисплеї відображається загальний час використання. 

7) Режим роботи за таймером:

Після запуску медичного концентратора кисню, натисніть кнопку «+ час», кисневий 

концентратор вступить в режим роботи за таймером, при кожному натисканні на «+» час, 

заданий час буде збільшено на 10 хвилин (максимальний час попереднього встановлення 

становить 480 хвилин); Натисніть «час-», час зменшиться, при кожному натисканні на «час-

», встановлений час буде знижатися на 10 хвилин. Користувач може заздалегідь встановити

час як потрібно. 

8) Голос:

Натисніть кнопку «Голос», щоб отримати інструкції з голосом. 

9) Випаровувач (моделі з випаровувачем):
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Натисніть «Випаровувач», апарат входить в робочий стан випаровування. 

10) Автоматичне вимкнення:

Після досягнення запрограмованого часу генерації кисню, генератор кисню 

автоматично відключається. 

11) Вимкнення:

Під час роботи кисневого концентратора, натисніть кнопку «ON / OFF», апарат 

вимкнеться негайно. 

7.3 Перевірки і сигнали тривог 

Концентратор кисеню дасть звукові та візуальні сигнали тривоги при поломках. Будь 

ласка, негайно звертайте на них увагу. 

※ При втраті живлення менш ніж або 30 с, настройка сигналізації до втрати

потужності повинна бути відновлена автоматично. 

※ Концентратор кисню застосовуються з наступними функціями перевірки за

замовчуванням 

(1) Тиск, циркуляція за замовчуванням

(2) Компресор за замовчуванням

(3) Низький рівень концентрації кисню (за бажанням)

7.3.1 Значення індикаторів 

Символи Стан Світлові 

індикатори 

Аудіо індикатор Опис 

Гарний стан: концентрація 

кисню ≥82%(+3%) 

зелений Немає Нормальний вихід 

кисню 

72%(±3%)≤концентрація 

кисню<82%(+3%) 

жовтий Переривчастий 

звук тривоги 

Низький вихід кисню 

За замовчуванням 

1) Концентрація кисню 

<72%(±3%); 

2) Тиск, циркуляція за 

замовчуванням викликає 

тривогу; 

3)Compressor defaults

alarming.

червоний Безперервний 

звук тривоги 

Надмірно низький 

вихід кисню; 

Критична 

несправність 

пристрою. 
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7.3.2 Тривога концентрації кисню 

1) Коли концетрація кисню ≥82% (3%) --- горить зелене світло, що означає, що

апарат працює плавно. 

2) Коли 72%(±3%)≤ концетрація кисню＜  82%(3%) --- горить жовте світло, будь

ласка, зв'яжіться з постачальником негайно. Користувач може тимчасово використовувати 

апарат, і будь ласка, переконайтеся, що є резервний кисень. 

3) Коли концентрація кисню <72% (± 3%) --- горить червоне світло з безперервним

тривожним звуком, апарат зупиняється. Будь ласка, вимкніть апарат негайно і 

використовуйте резервний кисень, зв’яжіться з постачальником якомога швидше. 

Примітка: кожен раз, коли запускається концентратор кисню, він буде перебувати в 

найбільш стабільному стані після того, як пройде близько 30 хвилин. 

7.3.3 Тривоги тиску, циркуляції за замовчуванням --- горить червоне світло з 

безперервним тривожним звуком, апарат зупиняється. Будь ласка, вимкніть апарат негайно 

і використовуйте резервний кисень, зв’яжіться з постачальником якомога швидше. 
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8 Обслуговування 

8.1 Загальна інформація 

Тільки авторизовані дистриб'ютори або навчений персонал виробника може 

проводити технічне обслуговування і налаштування продуктивності на концентраторі 

кисню. 

Перед тим як обслуговувати кисневий концентратор, будь ласка, вимикайте 

живлення, щоб уникнути ураження електричним струмом, не намагайтеся розібрати корпус 

апарату. 

Кабель живлення використовується відповідно до потужністі кисневого 

концентратора, будь ласка, не заміняйте його на довільний. 

Не діліться носовими канюлями і зволожувачем повітря з іншими людьми, щоб 

уникнути перехресного зараження. 

Якщо концентратор кисню підключений до живлення, повинні бути люди, щоб 

спостерігати за апаратом. 

Уникайте іскри поблизу медичного кисневого устаткування, в тому числі іскор через 

статичні заряди. 

Якщо шнур живлення або вилка концентратора кисню пошкоджена, якщо апарат не 

може працювати належним чином, якщо апарат впав або пошкоджений, зверніться до 

обслуговуючого персоналу для огляду або ремонту. 

8.2 Очистка або заміна фільтра 

Очищення і зміна фільтра дуже важливе для захисту компресора і молекулярного 

сита і подовження робочого часу кисню концентратора, будь ласка, чистіть і заміняйте його 

вчасно. 

Увага: не включайте концентратор кисню перед установкою фільтра або коли фільтр 

є морким, в іншому випадку, це призведе до пошкодження апарату. 

Фільтр для повітря повинен очищатися щонайменше раз на тиждень. Для очистки, 

робіть наступне: 

Витягніть фільтр, що розташований позаду 

Промийте у розчині теплої води 

Концентратор кисню для медичного використання MedPath GmbH подвійний потік, Інструкція користувача, джерело: https://oxi-med.com.ua/



Ретельно промийте теплою водопровідною водою і насухо витріть. Фільтр повинен 

повністю висохнути, перш ніж встановлювати його. 

Замініть первинний фільтр (НЕРА фільтр), щонайменше один раз в півріччя. 

Виконайте наступні кроки: (Рисунок 5) 

Рисунок 5 

8.3 Очистка зволожувача 

Промийте зволожувач в розчині гарячої води і засобах для миття посуду. 

Замочіть зволожувач в розчині однієї частини білого оцту на три частини гарячої 

води протягом 30 хвилин. Цей розчин діє як бактерицидний агент. 

Ретельно промийте теплою водопровідною водою і наповніть дистильованою водою 

для використання. Не переливайте. 
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9 EMC 

Увага: 

1) Зверніть увагу на місце електромагнітного середовища, продукт може залежати

від електромагнітних полів. Установка і використання продукту має бути подалі від 

продуктів з сильними викидами магнітної хвилі або об'єктів, таких як башти передачі 

радіосигналу, високочастотної електрохірургії. 

Продукт може також виробляти деякі електромагнітні перешкоди для іншого 

електричного обладнання на місці, але продукт відповідає стандартам електромагнітної 

сумісності, електромагнітний прилад середовища, як показано у таблиці 1 - Таблиця 4: 

2) Портативне і мобільне обладнання зв'язку РЧ може впливати на використання

цього продукту. 

3) Дане обладнання не повинно використовуватися близько або згруповане з іншим

обладнанням, переконайтеся, що воно функціонує належним чином в заданій конфігурації. 

Керівництво та декларація - Електромагнітне випромінювання 

Пристрій призначений для використання в електромагнітному середовищі, зазначеному 

нижче. Замовник або користувач пристрою повинен гарантувати, що він 

використовується в такому середовищі. 

Тест викидів Відповідність Електромагнітне середовище- 

керівництво 

Кондуктивні і 

випромінювані РЧ 

ВИКИДИ CISPR 11 

Група 1 Пристрій використовує радіочастотну 

енергію тільки для своєї внутрішньої 

функції. Тому його радіосигнали дуже 

малі і не можуть викликати будь-яких 

перешкод в сусідньому електронному 

пристрої. 

Радіовипромінювання 

CISPR 11 

Клас B Пристрій підходить для використання у 

всіх установах, в тому числі внутрішніх 

установах і тих, які безпосередньо 

підключені до низьковольтної мережі 

громадського живлення, яке забезпечує 

будівлі, що використовуються для 

побутових цілей. 

Концентратор кисню для медичного використання MedPath GmbH подвійний потік, Інструкція користувача, джерело: https://oxi-med.com.ua/



Гармонійні 

спотворення 

IEC 61000-3-2 

Клас A Пристрій підходить для використання у 

всіх установах, в тому числі і 

вітчизняних установах. 

Керівництво та декларація - Електромагнітна стійкість 

Пристрій призначений для використання в електромагнітному середовищі, зазначеному 

нижче. Замовник або користувач пристрою повинен гарантувати, що він 

використовується в такому середовищі. 

Тест на стійкість IEC 60601 

рівень тесту 

Рівень 

відповідності 

Електромагнітне 

середовище - 

керівництво 

Електростатичний 

розряд (ESD) 

±6 kV контакт 

±8kV повітря 

±6 kV контакт 

±8kV повітря 

Підлоги повинні бути 

дерев'яними, бетонними 

або керамічною 

плиткою. Якщо підлоги 

покриті синтетичним 

матеріалом, відносна 

вологість повинна бути 

не менше 30%. 

IEC 61000-4-2 

Електричний 

швидкий перехід 

IEC 61000-4-4 

±2 kV для ліній 

електропередач 

±1 kV для 

вхідних / 

вихідних ліній 

(довжина більше, 

ніж 3 м) 

±2 kV для ліній 

електропередач 

Не 

застосовується 

Якість електроживлення 

повинна відповідати 

типовій комерційної або 

лікарняної середовищі. 

Хвиля 

IEC 61000-4-5 

±2 kV лінії 

±1 kV лінії 

±1 kV лінії (їй) 

Не 

застосовується 
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Провали напруги і 

перебої напруги 

IEC 

61000-4-11 

<5% UT, протягом 

0,5 тижня (> 95% 

потоків на UT) 

40% UT, протягом 

5 тижнів (60% 

потоків від UT) 

70% UT, протягом 

25 тижнів (30% 

потоків на UT) 

<5% UT протягом 

5 секунд (> 95% 

потоків на UT) 

<5% UT, протягом 

0,5 тижня (> 95% 

потоків на UT) 40% 

UT, протягом 5 

тижнів (60% потоків 

на UT) 

70% UT протягом 25 

тижнів (30% потоків 

на UT) 

<5% UT, протягом 5 

секунд (> 95% 

потоків на UT) 

Якість електроживлення 

повинна відповідати 

типовій комерційній або 

лікарняній. Якщо 

користувач нашого 

продукту вимагає 

безперервної роботи 

при відключенні 

харчування мережевих 

перебоїв, 

рекомендується, щоб 

наш продукт 

отримувати живлення 

від джерела 

безперебійного 

живлення або батареї. 

Номінальна частота 

харчування 

магнітних полів 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Частоти струму 

магнітного поля 

повинні бути на рівні, 

характерному для 

типового розташування 

в типовій комерційної 

або лікарняного 

середовища. 

Примітка: UT є напруга мережі змінного напруги до застосування тестового рівня. 

Керівництво та декларація - Електромагнітна стійкість 

Пристрій призначений для використання в зазначеній електромагнітному середовищі. 

Замовник або користувач пристрою повинен гарантувати, що він використовується в 

такому середовищі, як описано нижче. 

Тест на 

стійкість 

IEC 60601 

Рівень 
випробування 

Рівень 

відповідності 

Електромагнітне середовище- 

керівництво 
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Кондуктивні 

завади, 

індуковані РЧ 

полями 

3 Vrms 

Від 150 кГц до 

80 МГц 

3 Vrms Портативний і мобільне обладнання 

РЧ зв'язку слід використовувати не 

ближче до будь-якої частини 

пристрою, включаючи кабелі, ніж 

рекомендована відстань, яка 

обчислюється з рівняння, що 

застосовується до частоти 

передавача. Рекомендована відстань 

розносу: 

d=1.2√P 

d=1.2√P 80МГц-800МГц 

d=2.3√P 800MHz-2.5GHz 

3 V 

150KHz- 

80МГц 

3V / м 

80MHz- 

2.5GHz 

3V (ефективне 

значення) 

3V/m 

IEC610 00-4-

6 

Випромінювані ГГц 

де Р є максимальна вихідна 

потужність передавача у ватах (Вт) 

згідно з даними виробника 

передавача і D є рекомендована 

відстань в метрах (м). 

Напруженість поля від 

стаціонарних передавачів РЧ, як 

визначено за допомогою 

електромагнітного місцяb, має бути 

менше, ніж рівень відповідності в 

кожному частотному діапазоніc. 

РЧ EM 

поля 

IEC610 

00-4-3
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Примітка 1: При 80 МГц і 800 МГц, застосовується більш високий діапазон частот. 

Примітка 2: Ці принципи не можуть застосовуватися у всіх ситуаціях. Поширення 

електромагнітного випромінювання залежить від поглинання і відбиття від 

конструкцій, об'єктів і людей. 

a ISM (промислові, наукові та медичні) смуги між 150 кГц і 80 МГц 6,765 МГц до 6,795

МГц; 13,553 МГц до 13.567 МГц; 26,957 

МГц до 27.283 МГц; і 40,66 МГц до 40,70 МГц. Радіоаматорські смуги між 0,15 MHz і 80 

МГц 1,8 МГц до 2,0 МГц, 3,5 МГц до 4, 0 МГц, 5,3 МГц до 5,4 МГц, 7 МГц до 7,3 МГц, 

10,1 МГц до 10,15 МГц, 14 МГц до 14,2 МГц, 18,07 МГц до 18,17 МГц, 21,0 

МГц до 21,4 МГц, 24,89 МГц до 24,99 МГц, 28,0 МГц до 29,7 МГц і 

50,0 МГц до 54,0 МГц. 

b Напруженість поля від стаціонарних передавачів, таких як базові станції для радіо

(стільникових / бездротових) телефонів і наземних мобільних радіостанцій, для 

прийому радіопередач, AM і FM радіо і телевізійного мовлення не може бути 

передбачене теоретично з точністю. Для оцінки електромагнітного середовища 

внаслідок фіксованих радіопередавачів, електромагнітна обстеження об'єкта слід 

враховувати. Якщо виміряна напруженість поля в місці, в якому пристрій 

використовується перевищує допустимий рівень РЧ вище, пристрій повинен 

спостерігатися для перевірки нормальної роботи. Якщо спостерігається аномальна 

продуктивність, додаткові заходи можуть бути необхідні, наприклад, переорієнтацію 

або переміщення пристрою. 

c За діапазонах частот від 150 кГц до 80 МГц,
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Рекомендовані відстані між портативним і мобільним РФ, комунікаційним 

обладнанням і цим обладнанням 

Устаткування призначене для використання в електромагнітному середовищі, в якій 

випромінюється ВЧ перешкода контролюється. Клієнт або користувач пристрою може 

допомогти запобігти електромагнітним перешкодам, при збереженні мінімальної 

відстані між портативним і мобільним обладнанням РЧ зв'язку (передавачі) і пристрої 

відповідно до рекомендацій нижче, відповідно до максимальною вихідною потужністю 

обладнання зв'язку. 

Номінальна 

максимальна 

вихідна 

потужність 

передавача Вт 
(W) 

Поділ відстані залежно від частоти передавача (м) 

150 кГц - 80 80 MHz - 800 МГц 

d=1.2√P 

800 MHz - 2.7 Ггц 

d=1.2√P МГц 

d=1.2√P 

0.01 0.12 0.035 0.07 

0.1 0.38 0.11 0.22 

1 1.2 0.35 0.7 

10 3.8 1.11 2.21 

100 12 3.5 7 

Для передавачів при максимальній вихідної потужності, не перерахованої вище, 

рекомендоване віддаленя в метрах (m) може бути визначена з використанням рівняння, 

що застосовується до частоти передавача, де Р являє собою максимальну вихідну 

номінальну потужність передавача у ватах (W) в залежності від виробника передавача. 

Примітка 1: При 80 МГц і 800 МГц, застосовується більш високий діапазон частот. 

Примітка 2: Ці принципи не можуть застосовуватися у всіх ситуаціях. Поширення 

електромагнітного випромінювання залежить від поглинання і відбиття від конструкцій, 

об'єктів і людей. 
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10 Транспортування і зберігання 

10.1 Увага 

1. Перед транспортуванням або зберіганням, вилийте воду з пляшки зволожувача.

2. Під час транспортування і зберігання, медичний концентратор кисню повинен

зберігатися у вертикальному положенні, забороняється перевертання або горизонтальне 

розміщення. 

3. Коли температура зберігання нижче 10 С помістіть медичний концентратор кисню

в нормальне робоче середовище протягом 8 годин перед використанням. 

4. Концентратор кисню, який був зупинений протягом тривалого часу потрібно

включити для перевірки перед використанням знову, і підтвердити що всі функції 

нормальні перед використанням. 

5. Будь ласка, поставте пристрій у робочому середовищі протягом більше 4 годин

перед використанням, якщо температура зберігання нижче 5 С. 

10.2 Умови зберігання і транспортування 

Температура навколишнього 

середовища 

-20 С ~ 55℃ ;

Відносна вологість ≤ 93%; 

Атмосферний тиск 500hPa ℃ 1060hPa 

10.3 Транспортування 

Концентратор кисню повинен бути захищений від сильного зіткнення і прямого 

контакту з дощем або снігом під час транспортування. 

10.4 Зберігання 

Концентратор кисню повинен зберігатися в добре вентильованому приміщенні без 

сильного сонячного світла і агресивних газів. 
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11 Вогнебезпека 

Існує ризик пожежі, пов'язаний із збагаченням кисню під час кисневої терапії. Не 

використовуйте концентратор кисню або аксесуари поблизу іскор або відкритого полум’я. 

Кисень - газоподібний продукт згоряння, в його присутності в атмосфері не паліть, 

не запалюйте полум’я. Текстиль та інші матеріали, схильні до займання та інтенсивного 

горіння в повітря, збагаченому киснем. Ігнорування цього попередження може привести до 

серйозної пожежі, матеріального збитку й травм або смерті. 

Використання кисневої терапії потребує особливої обережності, щоб знизити ризик 

пожежі. 

1) Використовуйте лосьйони або мазі тільки на водній основі, які є киснево-

сумісними до і під час кисневої терапії. Ніколи не використовуйте лосьйони або мазь на 

основі нафти, щоб уникнути ризику пожежі і опіків. 

2) Не змащуйте з'єднання, труби, або інші аксесуари концентратора кисню, щоб

уникнути ризику пожежі. 

3) Використовуйте тільки ухвалені запасні частини, для забезпечення нормальної

роботи і уникнення ризику пожежі і опіків. 

4) Кисень робить поширення пожежі легшим. Не залишайте носові канюлі або маску

на ліжку або стільцю, якщо концентратор кисню увімкнений, але не використовується; 

кисень зробить матеріали горючими. Вимкніть кисневий концентратор, коли він не 

використовується, щоб запобігти збагачення киснем. 

5) Куріння під час кисневої терапії є небезпечним і може призвести до опіків обличчя

або навіть смерті. Не дозволяйте курити в тій же кімнаті, де використовується концентратор 

кисню. 

Якщо ви збираєтеся палити, ви завжди повинні виключити кисневий концентратор, 

зняти канюлю, покинути кімнату, де знаходиться концентратор кисню. Якщо не в змозі 

вийти з кімнати, ви повинні почекати 10 хвилин після використання кисневого 

концентратору. 

6) Відкрите полум’я під час кисневої терапії небезпечне і, швидше за все, призведе

до пожежі або смерті. Не допускайте відкритого полум’я в межах 2 м від концентратора 

кисню. 
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Е Символи і позначки 
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13 Вирішення проблем 

Симптом Можлива причина Вирішення 

A. Пристрій не працює.

Світлодіод живлення не 

горить, коли вимикач 

живлення знаходиться 

в стані «Вкл». Звуковий 

сигнал пульсує і горить 

індикатор необхідне 

обслуговування. 

1.Мережевий шнур не

правильно вставлений в 

розетку. 

Перевірте підключення до джерела 

живлення в розетку. Перевірте задню 

частину пристрою. 

2.Немає напруги на

розетці. 

Перевірте автоматичний вимикач, якщо 

необхідно скиньте його. 

Використовуйте іншу розетку, якщо 

ситуація повториться. 

3.Ланцюг вимикача 

Концентратор кисню 

активується. 

Натисніть кнопку концентратора 

автоматичного вимикача (якщо він 

встановлений), розташована нижче 

вимикача живлення. Використовуйте 

іншу розетку, якщо ситуація 

повториться. 

B. Блок працює; 

індикатор живлення 

світиться, коли 

перемикач живлення в 

положенні "Вкл". 

горить червоним світло, 

потрібно 

обслуговування. 

Звуковий сигнал може 

звучати. 

1.Повітряний фільтр 

заблокований. 

Перевірте повітряний фільтр. Якщо фі 

фільтр забруднений, промийте його, 

дотримуючись інструкції очищення. 

2.Вихлоп

заблокований. 

Перевірте зону вихлопу; 

переконайтеся, що немає нічого що 

обмежує потік. 

3.Заблокована або 

дефектна канюля, 

катетер, маска для 

обличчя або трубка 

кисню. 

Від’єднайте канюлю, катетер або 

маску. Якщо належний поток 

відновлюється, при необхідності 

очистіть їх або замініть. Відключіть 

трубку кисню в місці виходу кисню. 

Якщо потік відновлюється, перевірте 

трубку кисню на наявність перешкод 

або перегинів. При необхідності 

замініть. 
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4.Заблокована або 

пошкоджена пляшка 

зволожувача. 

Відокремте зволожувач від виходу 

кисню. Якщо проблема вирішеня, 

очистіть зволожувач чи замініть його. 

5.Регулятор потоку 

встановлено занадто 

низько. 

Встановити вимірювач потоку 

запропонованої швидкості потоку. 

Якщо перераховані вище засоби не 

працюють, зверніться до постачальника 

YASEE 

C. Блок працює, 

індикатор живлення 

світиться, коли вимикач 

живлення знаходиться 

в стані «включений», 

чутний звук низької 

частоти. 

Увімкніть пристрій «вимкнено», 

перемикач в систему резерв кисню і 

негайно зверніться до постачальника 

YASEE. 

D. Якщо будь-які інші

проблеми виникають з 

кисневим 

концентратором. 

Увімкніть блок «O». системи, і негайно 

зверніться до постачальника YASEE. 

E. Індикатор

нормального кисню і 

жовтий з низьким 

вмістом кисню 

включений або 

виключений. 

Несправність O.C.I Зверніться до постачальника YASEE. 

F. Жовтий - низький

вміст кисню і 

переривчастий 

звуковий сигнал 

звучить. 

1.Регулятор потоку не

працює. 

Переконайтеся, що датчик потоку 

правильно встановлений. 

2.Повітряний фільтр 

заблокований. 

Check the air filter.  If the filter is dirty, 

wash it following the cleaning instructions 

on page 7. 
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3.Вихлоп

заблокований. 

Check the exhaust area: make sure there is 

nothing restricting the unit exhaust. 

G. Червоним горить -

потрібно 

обслуговування і 

переривчастий 

звуковий сигнал 

звучить. 

1.Регулятор потоку не

встановлюється. 

Переконайтеся, що датчик правильно 

встановлений. 

2.Повітряний фільтр 

заблокований. 

Перевірте повітряний фільтр. Якщо фі 

фільтр забруднений, промийте його, 

дотримуючись інструкції щодо 

очищення. 

3.Вихлоп

заблокований. 

Перевірте зону вихлопу: 

переконайтеся, що немає нічого, що 

обмежує вихлоп. Якщо перераховані 

вище засоби не працюють, зверніться 

до постачальника YASEE. 

Примітка: Будь ласка, зверніться до постачальника або виробника, якщо є будь-які інші 

несправності. 

Концентратор кисню для медичного використання MedPath GmbH подвійний потік, Інструкція користувача, джерело: https://oxi-med.com.ua/



14 Діаграма роботи 
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15. Діаграма електричної схеми

Примітка: Якщо є необхідність для технічного обслуговування, забезпечте 

інформацію про електричні схеми, необхідну для технічного обслуговування. Якщо є який-

небудь сумнів в обслуговуванні схеми, зверніться до виробника. 
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16 Післяпродажний сервіс 

16.1 Період гарантії 

У разі проблем з якістю, викликаних не-людським фактором протягом одного тижня 

з моменту продажу, наша компанія буде нести відповідальність за ремонт, заміну; при 

нормальних умовах зберігання і експлуатації, гарантійний термін цього продукту становить 

два роки або 5000 годин (в залежності від того раніше), гарантійний термін компресора 

становить три роки. У разі будь-яких проблем з якістю протягом гарантійного терміну, 

наша компанія відремонтує безкоштовно; У разі будь-яких проблем з якістю після 

гарантійного терміну, наша компанія буде стягувати вартість ремонту. Якщо користувачі 

не можуть надавати рахунки-фактури, гарантійний термін може розглядатися як один 

місяць з дати виготовлення. 

16.2 Межі гарантії 

Наступні обставини не повинні бути в межах вільної гарантії компанії: 

1) Пошкодження через неправильну роботу користувачів або використання при

ненормальних умовах; 

2) Пошкодження або деформація апарату (включаючи компоненти і деталі) через

зіткнення або падіння; 

3) Пошкодження в результаті розбирання, ремонт або модифікація користувачами;

4) Пошкодження в результаті стихійних лих;

5) Витратні матеріали: атомайзер, фільтр, НЕРА фільтр.
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17. Пакувальний лист

No. Назва Одиниці Кількість Примітка 

1 Апарат Набір 1 

2 Шнур живлення шт 1 

3 Носова канюля шт 2 

4 Розпилювач Набір 1 Тільки модель з розпилювачем 

5 Сполучна трубка з 

пляшки 

зволожувача 

шт 2 

6 Пляшка 

зволожувача 

шт 2 

7 Повітряний фільтр шт 1 

8 Hepa фільтр шт 1 

9 Інструкція 

користувача 

шт 1 

10 Гарантійний талон шт 1 
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