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І. ДО ПОЧАТКУ МОНТАЖУ 

⚫ Концентратор завжди повинен знаходитися у вертикальному 

положенні для запобігання пошкодження корпусу під час 

транспортування. 

⚫ Струм у мережі живлення може коливатися поза межами 

нормального діапазону напруги – прохання використовувати 

стабілізатор. 

⚫ Система живлення та з’єднувальна коробка повинні 

відповідати загальноприйнятим стандартам. 

⚫ Відкривати корпус дозволено лише досвідченим фахівцям. 

 

ІІ. МІСЦЕ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 

⚫ Ви можете обрати кімнату в своєму будинку, де використання 

кисневого концентратора буде найзручнішим. Концентратор 

можна легко пересувати з кімнати до кімнати на роликах. 

⚫ Переконайтеся, що прилад встановлений так, що від усіх його 

боків є відстань не менше 10 см (4 дюймів) до стін, гардин, 

меблів чи інших перешкод. Не встановлюйте прилад у 

замкненому просторі. 

⚫ Кисневий концентратор слід берегти від джерел тепла, вогню, 

вологи, надто низького чи надто високого навантаження. 

⚫ Класти на верхню частину концентратора дрібні предмети чи 

ставити посуд заборонено. 

⚫ НІКОЛИ не закривайте отвори повітрозабірників приладу, 

ніколи не встановлюйте його на м’яку поверхню, таку, як 

диван чи ліжко, на якій отвори повітрозабірників можуть бути 

 

УВАГА: На випадок перебоїв у електромережі чи несправності 

кисневого концентратора відповідальний користувач кисню та 

серйозний пацієнт вимагають наявності резервного постачання 

кисню (напр., балон з киснем, киснева подушка). Цей прилад не 

повинен використовуватися, як киснева добавка; він не 

вважається приладом, який підтримує чи зберігає життя. 
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заблоковані. В отвори не повинні попадати вата, волосся та ін. 

 
ІІІ. ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

⚫ Використання кисневої терапії передбачає спеціальну техніку 

безпеки для зменшення ризиків займання. ПАЛИТИ під час 

використання приладу ЗАБОРОНЕНО. Всі сірники, запалені 

цигарки чи інші джерела займання не повинні знаходитися в 

приміщенні, де встановлений цей прилад. Необхідно розвісити 

в помітних місцях таблички «НЕ ПАЛИТИ». Тканини та інші 

матеріали, які зазвичай не горять, стають легко займистими та 

швидко згоряють у повітрі, насиченому киснем. Недотримання 

цього попередження може призвести до сильної пожежі, 

значного пошкодження майна, та серйозних, навіть 

СМЕРТЕЛЬНИХ травм. 

⚫ Для максимальної ефективності не відключайте концентратор 

дуже часто, перезавантажуйте його (reset) через 3 - 5 хвилин. 

Коротші періоди роботи можуть призвести до зменшення 

терміну експлуатації приладу. 

⚫ Якщо мастило, жир чи жирна речовина будуть у контакті з 

киснем під тиском, може статися несподіване та сильне 

займання. Такі речовини НЕ МОЖНА зберігати поруч з 

концентратором кисню, трубопроводами та з’єднаннями, а 

також усім іншим кисневим обладнанням. НЕ 

ВИКОРИСТОВУЙТЕ будь-які мастила, крім випадків, коли 

вони рекомендовані виробником. 

 

IV. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Кисневий концентратор був створений так, щоб мінімізувати 

регулярне профілактичне технічне обслуговування, яке 

проводиться раз на рік. Проводити профілактичне технічне 

обслуговування чи регулювати параметри роботи кисневого 

концентратора дозволено лише професійним медпрацівникам  
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або особам, які добре знають цей процес, таким, як 

авторизований сервісний персонал чи технічні спеціалісти, які 

пройшли тренінг на виробництві. 

 

V. РАДІОЧАСТОТНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ 

 

⚫ На більшість електронного обладнання впливає радіочастотна 

інтерференція. Використовувати мобільні комунікаційні 

пристрої в зоні навколо такого обладнання, необхідно  

З ОБЕРЕЖНІСТЮ. 

 

VІ. ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ ОПІКУ, ВРАЖЕННЯ 

СТРУМОМ, ПОЖЕЖІ ЧИ ТРАВМ 

 

⚫ Не використовуйте під час миття чи у ванній. Якщо згідно з 

призначеннями лікаря необхідний постійний прийом: 

Концентратор повинен знаходитися в іншій кімнаті на 

відстані не менше 2.5 м від ванної кімнати. 

⚫ НЕ ТОРКАЙТЕСЯ концентратора мокрими руками чи іншими 

частинами тіла. 

⚫ НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ та НЕ ЗБЕРІГАЙТЕ прилад у місцях, 

де він може впасти у воду чи іншу рідину. 

⚫ НЕ ТОРКАЙТЕСЯ приладу, який контактує з водою. 

НЕГАЙНО ВІДІМКНІТЬ ЖИВЛЕННЯ. 

⚫ Ввімкнений прилад НІКОЛИ не можна залишати без нагляду. 

⚫ Цей прилад можна використовувати лише за призначенням 

лікаря та згідно з цією Інструкцією. Якщо у будь-який час 

пацієнт чи медпрацівник визначає, що пацієнт одержує  
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недостатню кількість кисню, слід негайно звернутися до 

постачальника та/або лікаря. Швидкість потоку можна 

регулювати лише за призначенням лікаря. 

⚫ Якщо прилад використовується поруч з дітьми чи особами з 

обмеженими можливостями, необхідний постійний нагляд. 

⚫ Використовуйте цей прилад виключно за призначенням, 

вказаним у цій інструкції. 

⚫ Використовуйте ЛИШЕ запчастини, аксесуари чи адаптери, 

схвалені виробником. 

⚫ Підключати концентратор паралельно чи послідовно з іншими 

кисневими концентраторами чи приладами для кисневої 

терапії ЗАБОРОНЕНО. 

⚫ Використання деяких аксесуарів для введення лікарських 

засобів чи певних зволожувачів, не призначених для 

використання разом з кисневим концентратором, може 

вплинути на його експлуатаційні характеристики. 

⚫ За деяких обставин киснева терапія може бути ризикованою. 

Виробник рекомендує звернутися за порадою до лікаря перед 

використанням цього продукту. 

⚫ Уникайте утворення будь-яких іскор поблизу кисневого 

медичного обладнання. Це також стосується іскор від статичної 

електрики, які утворюються під час тертя будь-якої природи. 
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І. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС 

Кисневий концентратор призначений для індивідуального 

використання вдома. Це електронний прилад, який відділяє 

кисень від повітря в приміщенні. Він забезпечує високу 

концентрацію кисню, який подається безпосередньо в носову 

канюлю. Під час клінічних досліджень були одержані 

документальні підтвердження того, що концентратори кисню є 

терапевтичним еквівалентом інших типів систем постачання 

кисню. 

В цій інструкції з експлуатації наведено опис концентратора та 

довідкову інформацію про його використання. 

 

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

⚫ Герметичний, безпечний та надійний зовнішній корпус. 

⚫ Функція підрахунку годин роботи з відображенням 

загальної кількості відпрацьованих годин на екрані панелі 

управління. 

⚫ Можливість програмування часу відключення забезпечує 

зручність під час експлуатації. 

⚫ Запобіжний клапан надмірного тиску допомагає 

забезпечити безпеку приладу. 

⚫ Функція сигналу у випадку відсутності живлення, невірного 

робочого тиску, неполадок компресора. 

⚫ Функція сигналу у випадку низької концентрації кисню. 

⚫ Захист компресора від перегріву забезпечує безпеку 

експлуатації компресора та концентратора. 

⚫ Інструкцію, носові канюлі та інші аксесуари можна 

складати у ящик, передбачений у концентраторі. 
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ІІІ. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Швидкість потоку: 1-10 л/хв. 

2. Концентрація кисню: 87 - 95,5%. 

3. Максимальний тиск на виході: 20 кПа – 50 кПа (2.9 - 7.25 псі). 

4. Механізм скидання тиску спрацьовує при: 

250 кПа ± 25 кПа (36.25 ± 3.63 псі) 

5. Висота над рівнем моря: до 1828 м (6000 фт.) над рівнем моря 

без зменшення рівня концентрації. Від 1828 м (6000 фт.) до 

4000 м (13129 фт.) продуктивність стає нижче 87%. 

6. Рівень звуку: ≤ 59 дБ(A) 

7. Споживана потужність: змінний струм 220 В, 50 Гц 

8. Габаритні розміри: 

В 55.6 см (21.9″) × Ш 28.5 см (11.23″) × Г 47 см (18.52″) 

9. Мінімальний час роботи: 30 хвилин. 

10. Споживана потужність: ≤ 700 ВА 

11. Вага: 27 кг (60 фнт.) 
 

⚫ Електротехнічна класифікація: обладнання II класу, прикладна 

частина – тип B. 

⚫ Робоча система: безперервна робота. 

⚫ Необхідна достатня відстань від займистих зон та зон 

вибухонебезпечних газів. 

 

IV. НОРМАЛЬНІ УМОВИ РОБОТИ 

 

⚫ Діапазон температур: 10°С - 35°С (50°F - 95°F) 

⚫ Відносна вологість: 20% - 60% 

⚫ Атмосферний тиск: 86 кПа – 106 кПа (12.47 псі - 5.37 псі). 
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НОРМИ ПОВОДЖЕННЯ З ПРИЛАДОМ  
 
І. РОЗПАКОВУВАННЯ 

 

⚫ Перевірте, що на коробці та всередині немає помітних 

пошкоджень. Якщо пошкодження незаперечні, прохання 

повідомити перевізнику чи місцевому дилеру. 

⚫ Вийміть всі окремі пакунки з коробки. 

⚫ Обережно вийміть усі компоненти з коробки. 

ПРИМІТКА: Якщо кисневий концентратор не буде одразу ж 

використовуватися, залиште коробку та пакувальні матеріали 

для зберігання до початку експлуатації концентратора. 

 

ІІ. ОГЛЯД 
 

Огляньте кисневий концентратор зовні на наявність тріщин, 

вм’ятин, подряпин чи інших пошкоджень. Огляньте всі 

компоненти. 

 

ІІІ. ЗБЕРІГАННЯ 

 

⚫ Зберігайте розпакований кисневий концентратор у сухому місці. 

⚫ НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ інші предмети на верхню частину 

розпакованого концентратора. 
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VI. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД 
 

 
 

Екран панелі 

управління 

Отвір подачі 

кисню 
 

Прозорі дверці  

 

Вихідний отвір 

небулайзера 

     Панель 

Вимикач 

Регулятор 

потоку 

Датчик 

потоку 

   Пляшка 

зволожувача 

 

 

 

 

Малюнок 1 
 

 

Таймер  Зелений інд. Кнопка таймера для 

збільшення  

Час роботи Вимикач 
 

 

Кришка 
 

 

Жовтий 

індикатор 
 

 

Червоний 

індикатор 

Кнопка таймера 

для зменшення 
Малюнок 2 
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 Підключення 

всмоктування 

Отвір подачі 

кисню 

 
Запобіжний 

клапан 

Кришка 
 

 

 

 Пляшка 
 

 

 

 

 

 

 

Малюнок 3: Вигляд зволожувача 
 

ІІ. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ 

1. Відкрийте прозорі дверці; відкрутіть пляшку зволожувача в 

напрямі проти годинникової стрілки. Наповніть пляшку 

чистою (чи дистильованою) водою до рівня, вказаного 

виробником. 

НЕ НАПОВНЮЙТЕ пляшку зволожувача ВИЩЕ зазначеного 

рівня (Малюнок 4). 

2. Надійно закрутіть пляшку зволожувача 

на своєму місці, обертаючи її в напряму 

годинникової стрілки. 

3. Закрийте прозорі дверці. 

4. Підключіть живлення. 

УВАГА: 

1) Якщо вилка чи провід 

концентратора 

пошкоджений, якщо він не 

працює 

Макс. 

Мін. 

 

 

 

 

 
Малюнок 4 
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належним чином, він падав чи був пошкоджений, або впав у 

рідину, зверніться до кваліфікованого сервісного персоналу 

для консультації та ремонту. 

2) Провід слід берегти від ГАРЯЧИХ поверхонь та 

поверхонь, які НАГРІВАЮТЬСЯ. 

3) Не тягніть концентратор за провід, щоб посунути чи 

переставити його. 

4) Не використовуйте подовжувачі для цього приладу. 
 

5. Натисніть кнопку вимикача, поки на екрані не з’явиться 

«Пройшло часу - - » («Elapsed time - - »). Приблизно через 

чотири секунди концентратор починає працювати. 

 

ПРИМІТКА: Концентратор можна використовувати протягом 

часу прогріву приладу (приблизно 30 хвилин), дочекавшись, 

коли чистота кисню стане максимальною. 
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ІІІ. ОПЕРАЦІЯ ПОГЛИНАННЯ КИСНЮ 

 

1. ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ (Малюнок 5 ) 

⚫ Встановіть регулятор 

швидкості потоку на рівні, 

призначеному лікарем чи 

терапевтом. 

ПРИМІТКА: Для вірного 

розуміння показань датчика 

потоку встановіть призначений 

рівень на датчику потоку. 

Потім повертайте регулятор, 

поки кулька не буде на рівні 

цієї лінії. Тепер встановіть 

центр кульки на лінії 

призначеного рівня у л/хв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Малюнок 5 

 

УВАГА: Якщо швидкість потоку на датчику потоку 

зменшується до менш, ніж 0.5 л/хв., перевірте трубки чи 

аксесуари на наявність заблокованих чи зігнутих трубок, або 

пошкоджень у пляшці зволожувача. 

 

⚫ Тепер у пляшці зволожувача утворюються бульбашки 

повітря навколо касети фільтра. Потім кисень починає 

виходити з отвору подачі кисню. 

 

2. Підключіть носову канюлю до отвору подачі кисню, 

інший кінець підключіть до пацієнта. 

Примітка: Час поглинання кисню та швидкість потоку 

визначаються згідно з рекомендаціями лікаря. 

Датчик потоку 

   Чорна кулька 

Регулятор та 

позначення 
діапазону 
швидкості потоку 
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IV. СИГНАЛИ-ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
 

⚫ Перший пуск концентратора 

ПРИМІТКА: Концентратор можна використовувати протягом 

часу прогріву приладу (приблизно 30 хвилин), 

дочекавшись, коли чистота кисню стане 

максимальною. 

Коли прилад ввімкнений, з’являється зелений індикатор 

(концентрація O2 більше 82%). Через 5 хвилин датчик кисню 

буде нормально працювати та регулювати кольори індикаторів у 

залежності від значень концентрації кисню. Пояснення кольорів 

індикаторів наведені далі. 

 

⚫ Значення кольорів індикаторів 

 

Символ Стан Колір 

індикатора 
 

 

СИСТЕМА ПРАЦЮЄ НОРМАЛЬНО 

(концентрація O2 більше 82%) 

 
Зелений 

 

Концентрація O2 більше 50%, але 

менше 82% 

Зелений  

Жовтий 
 

 

 

НЕСПРАВНІСТЬ СИСТЕМИ 

(Концентрація O2 менше 50%; або 

сигнал-попередження про надто 

високий чи низький робочий тиск; 

або сигнал-попередження про 

несправність компресора) 

 
 

Червоний 

 

⚫ Перелік сигналів-попереджень 

1. Концентрація O2 більше 82%. – Світиться зелений індикатор, 

на екрані показано «Час роботи - - » («Elapsed time - - »). 

Нормальна робота. 
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2. Концентрація O2 більше 50% та менше 82%. – Світяться 

зелений та жовтий індикатори, на екрані світиться час 

роботи. НЕГАЙНО зверніться до постачальника. 

Концентратор можна продовжувати використовувати, якщо 

це не буде заборонено постачальником. Переконайтеся, що 

поруч є РЕЗЕРВНИЙ КИСЕНЬ. 

 

3.  Концентрація О2 менше 50%. – Світиться червоний 

індикатор, подаються постійні звукові сигнали, на екрані 

з’являється слово «LO». Повна несправність приладу. 

Негайно переключіться на резервне постачання кисню. 

Негайно зверніться до постачальника. 

 

4. Сигнал надто низького/високого робочого тиску – Світиться 

червоний індикатор, подаються постійні звукові сигнали, на 

екрані з’являється «E1» або «Е2». Повна несправність 

приладу. Негайно переключіться на резервне постачання 

кисню. Негайно зверніться до постачальника. 

 

5. Сигнал-попередження про незамкнутий ланцюг чи коротке 

замикання компресора – Світиться червоний індикатор, 

подаються постійні звукові сигнали, на екрані з’являється 

«E3» або «Е4». Повна несправність приладу. Негайно 

переключіться на резервне постачання кисню. Негайно 

зверніться до постачальника. 
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V. ПРОГРАМУВАННЯ ТАЙМЕРА 

Натискуючи кнопки таймера, користувач може встановити час у 

межах 00-99 хвилин. 

 

⚫ На початку роботи на екрані відображається час роботи та  

«- - », це означає, що функція таймера не ввімкнена. Прилад 

буде працювати постійно, поки не буде відключене 

живлення. 
 

⚫ Натисніть кнопку « + » один раз – час роботи збільшується 

на одну хвилину; якщо кнопка утримується натиснутою 

більш, ніж 1.5 секунди, час буде поступово збільшуватися. 
 

⚫ Натисніть кнопку « - » один раз – час роботи зменшується на 

одну хвилину; якщо кнопка утримується натиснутою більш, 

ніж 1.5 секунди, час буде поступово зменшуватися. 

 

⚫ Коли на екрані відображається час роботи «00», прилад 

автоматично відключається. Перезавантажте функцію 

таймера. 

 

VI. ВИМКНЕННЯ 

 

Спочатку вийміть носову кисневу канюлю з отвору подачі кисню, 

потім поверніть вимикач та відключіть від мережі. 
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VII. СИМВОЛИ 

 

Символ Значення Символ Значення 

 

 
 

 

 

Змінний струм 

 

 

 

 

 

 Знайдіть у інструкції 

 

 

 

Обладнання класу ІІ 

 

 

Прикладна 

частина типу B 

 

 

 

ВИМКНЕНИЙ 

(відключення від мережі 

живлення) 

 

 

 

ВВІМКНЕНИЙ 

(підключений до 

мережі живлення) 

 

 

 

 

НЕ ПАЛІТЬ 

 

 

 

ЗБЕРІГАТИ У 

ВЕРТИКАЛЬНОМУ 

ПОЛОЖЕННІ  

 

 

 

 

 

 

КРИХКЕ 

 

 

 

 

ЗБЕРІГАТИ В 

СУХОМУ МІСЦІ 
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ПРИМІТКА: До початку профілактичного технічного 

обслуговування концентратор слід відімкнути від мережі 

живлення. Концентратор був створений так, щоб мінімізувати 

регулярне профілактичне технічне обслуговування, яке 

проводиться раз на рік. Можливо, що технічне обслуговування 

доведеться проводити частіше в сильно запилених чи 

забруднених місцях. Для забезпечення довгих років надійної 

роботи один раз за рік використання приладу слід виконувати 

наступні заходи. 

 

І. ОЧИЩЕННЯ КОРПУСУ 

УВАГА: Спочатку необхідно ВІДІМКНУТИ живлення. Для 

запобігання ураження струмом НЕ знімайте корпус. 

Очищуйте корпус м’яким побутовим миючим засобом та не 

жорсткою тканиною чи губкою хоча б один раз на місяць. 

 

ІІ. ОЧИЩЕННЯ ЧИ ЗАМІНА ФІЛЬТРІВ 

Прохання своєчасно очищувати та замінювати фільтри – це 

дуже важливо для захисту компресора та подовження терміну 

експлуатації приладу. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Експлуатувати концентратор без 

встановлених фільтрів ЗАБОРОНЕНО. 

 

⚫ Розбирання 

1) І рівень – очищення повітрозабірника раз на місяць 

(Малюнок 6) 

 

 

Малюнок 6 Повітрозабірники
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Малюнок 7 

 

 

2) ІІ рівень – очищення касети фільтру у фільтрі кожні два 

тижні (Малюнок 7). 

1. Відкрийте кришку ящика для зберігання (Примітка: не 

більш, ніж на 90°, обережно, щоб не зламати), відкрутіть 

гвинт, вийміть ящик та витягніть касету фільтра. 

2. Час очищення касети фільтра другого рівня фільтрації 

залежить від інтенсивності та практичних умов використання. 

Якщо матеріал фільтру стає чорним, його необхідно одразу ж 

прочистити чи замінити, незалежно від фактичного часу 

роботи. 

 

⚫ Очищення 

1) Фільтри очищуються пилососом або промиваються у теплій 

воді з милом та ретельно прополіскуються. 

2) Перед встановленням фільтри необхідно повністю просушити. 

 

Пошкодження: Якщо фільтри не встановлені або 

встановлені вологими, експлуатувати концентратор 

ЗАБОРОНЕНО. Така експлуатація може призвести до 

пошкодження концентратора, яке не підлягає ремонту. 

 
ІІІ. ОЧИЩЕННЯ ЗВОЛОЖУВАЧА 

 

1. Замінюйте воду в пляшці зволожувача кожного дня. 

2. Очищуйте зволожувач раз на тиждень водою з милом та 

прополіскуйте його розчином, що складається з десяти (10) 

частин води та однієї (1) частини оцту. Ретельно прополощіть 

теплою водою та наповніть чистою водою (або 
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дистильованою водою) до рівня, вказаного на зволожувачі. 

(ПРИМІТКА: Краплі не повинні попадати в трубопровід 

кисню). 

 

⚫ Розбирання 

1) Відкрийте прозорі дверцята та відкрутіть пляшку 

(Малюнок 8). 

2) Вийміть трубку, встановлену посередині, та касету 

сітчастого фільтра (Малюнок 9). 
 

Малюнок 8 Малюнок 9 

 
IV. ЗАМІНА ГІЛЬЗИ ПЛАВКОГО ЗАПОБІЖНИКА 

 

1. Плавкий запобіжник для корисної потужності  (Малюнок 12) 

Тип: T5AL 250 В, Φ5×20 (змінний струм 220 В ～ 240 В) 

T6AL 250 В, Φ5×20 (змінний струм 100 В ～ 120 В). 

УВАГА: Спочатку необхідно ВІДІМКНУТИ живлення. 

Відкрийте кришку ящика для зберігання, відкрутіть гвинт і 

вийміть ящик. Відкрутіть плавкий запобіжник у напрямі 

проти годинникової стрілки; замініть плавкий запобіжник. 
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Плавкий  

   запобіжник 

 

 

 

 

 

  Малюнок 12 
Плавкий запобіжник 

 

Малюнок 13 
 

2.  Плавкий запобіжник для схемної плати (Малюнок 13) 

Тип: F1AL 250 В, Φ5×20 

УВАГА: Спочатку необхідно ВІДІМКНУТИ живлення. 

Зніміть верхню кришку, передню панель та передній щит. 

Зніміть кришку плавкого запобіжника, вийміть запобіжник та 

замініть його. 
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VI. РЕКОМЕНДАЦІЇ З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 
 

Проблема Можлива причина Рішення Примітка 

Натисніть вимикач – 

концентратор дає 

постійний звуковий 

сигнал-

попередження, але 

екран не світиться та 

концентратор не 

працює. 

1) Не підключений провід 

живлення. 

1) Вставте провід у 

розетку. 

 

2) Немає напруги в мережі. 2) Використовуйте 

нормальне 

джерело живлення. 

 

3) Несправний плавкий 

запобіжник мережі 

живлення. 

3) Замініть плавкий 

запобіжник. 

Ремонт 

здійснюється 

лише 

кваліфіко- 

ваним персона-

лом. 

4) Відключений вимикач-

переривач. 

4) Потребує заміни. 

 

 

 

Концентратор 

працює, звук 

ввімкнення в 

клапанах у зборі 

слабкий, величина 

на датчику потоку 

може опуститися, 

але не може 

піднятися до 

певного значення. 

1) Заблокований фільтр Ⅰ 

етапу фільтрації. 

1) Замініть чи 

прочистіть його. 

 

2) Заблокований фільтр Ⅱ 

етапу фільтрації. 

2) Замініть чи 

прочистіть його. 

 

 

3) Недостатня потужність у 

мережі живлення. 

3) Не викорис-

товуйте подовжувач. 

Встановіть прилад 

ближче до іншої 

розетки. 

 

4) Забитий повітрозабірник 

компресора. 

4) Прочистіть його.  

 

 

 

Ремонт 

здійснюється 

лише 

кваліфіко- 

ваним персона-

лом. 

5) Витік газу через 

перепускний клапан 

компресора. 

5) Відремонтуйте чи 

замініть клапан. 

6) Витік газу з трубки, що 

йде на сітку фільтра. 

6) Затягніть трубку. 

7) Недостатній обмін повітря 

в клапанному блоці. 

7) Замініть клапан. 

8) Несправність в 

електронному ланцюгу 

управління. 

8) Замініть чи 

відремонтуйте 

його. 

Концентратор 

працює з 

кашляючим 

звуком, кулька 

датчика потоку 

знаходиться в 

положенні «0» або 

коливається, є 

нестабільною. 

1) Несправність клапанного 

регулятора. 

1) Замініть чи 

відремонтуйте 

його. 

 

Ремонт 

здійснюється 

лише 

кваліфіко- 

ваним персона-

лом. 

2) Несправність клапанного 

блоку. 

2) Замініть його. 

3) Несправність схемної плати 

електронного управління. 

3) Замініть чи 

відремонтуйте 

його. 
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Проблема Можлива причина Рішення Примітка 

 

Концентратор 

працює, але кисень з 

отвору не виходить, 

чи його виходить 

дуже мало. 

1) Виток у зволожувачі. 1) Встановіть  ще раз 

та щільно затягніть. 

 

2) Відкритий запобіжний 

клапан зволожувача. 

2) Відновлення 

нормального 

положення 

запобіжного клапана. 

 

3) Не щільне з’єднання 

трубок. 

3) Вставте трубки 

належним чином. 

 

4) Носова канюля зігнута чи 

заблокована. 

4) Замініть її.  

 

Концентратор працює, 

датчик потоку може 

показати зменшення 

значення, але значення 

неможливо зменшити 

менше певної 

величини. 

1)  Носова канюля зігнута чи 

заблокована. 

1) Розігніть її.  

2) Забилася касета фільтра у 

пляшці зволожувача. 

2) Очистіть чи 

замініть касету 

фільтра. 

 

3) Трубка, підключена до 

отвору подачі кисню, зігнута 

чи стиснута. 

 

3) Розігніть її. 

Ремонт 

здійснюється 

лише 

кваліфіко- 

ваним 

персоналом. 

Концентратор працює 

з нормальним звуком, 

але на екрані 

відображається 

значення на датчику 

потоку «0», і воно не 

збільшується. 

1) Не щільно закріплений 

повітрозабірник датчика 

потоку. 

1) Закріпіть його.  

2) Несправний датчик потоку. 2) Замініть його.  

3) Тріснув чи поламаний 

регулятор тиску. 

3) Замініть його.  

 

Концентратор працює 

з нормальним звуком, 

але на екрані немає 

меню чи 

відображається 

хаотична 

послідовність 

символів. 

1) Не щільне з’єднання на 

лінії підключення дванадцяти-

жильного проводу екрану. 

1) Ущільніть 

з’єднання з лінією 

підключення. 

 

2) Несправність у лінії 

підключення дванадцяти-

жильного проводу екрану. 

2) Замініть лінію 

підключення. 

 

3) Несправність у схемній 

платі екрана. 

3) Замініть її.  

 

 

Після натискання 

вимикача екран 

працює нормально, 

але насос стиснутого 

повітря/вентилятор 

не працює. 

1) Дуже часте 

ввімкнення/вимкнення 

приладу призвело до його 

виходу з ладу. 

1) Концентратор 

повинен працювати 

після його вимкнення на 

3-5 хвилин. 

 

2) Несправний плавкий 

запобіжник на основній платі 

управління. 

 

2) Замініть його. 

Ремонт 

здійснюється 

лише 

кваліфіко- 

ваним 

персоналом. 

3) Несправна основна плата 

управління. 

3) Замініть основну 

плату управління. 
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Проблема Можлива причина Рішення Примітка 

 

 

Концентратор 

працює, світяться 

зелений та жовтий 

індикатори. 

1) Концентрація кисню від 

50% до 82%. 

1) Очистіть чи замініть 

фільтр. 

 

 

2) Швидкість потоку кисню 

більше 10 л/хв. 

2) Дотримуйтеся 

рекомендацій лікаря, 

встановіть потрібне 

значення регулятором 

потоку. 

 

3) Якщо цей стан зберігається, концентратором 

можна продовжувати користуватися. Одразу ж слід 

звернутися до постачальника. 

 

 

 

Концентратор дає 

аварійний сигнал, не 

працює, світиться 

червоний індикатор, 

на екрані панелі 

управління 

відображається 

«LO». 

1) Концентрація кисню <50% 1）Очистіть чи 

замініть фільтр. 

 

 

2) Швидкість потоку кисню 

більше 10 л/хв. 

2) Вимкніть 

концентратор та 

ввімкніть його знову, 

встановіть 

регулятором потоку 

потрібну величину. 

 

3) Якщо цей стан зберігається, продовжувати 

користуватися концентратором не можна. Одразу ж 

слід звернутися до постачальника. 

 

Концентратор дає 

аварійний сигнал, не 

працює, світиться 

червоний індикатор, 

на екрані панелі 

управління 

відображається «E1». 

1) Несправність внаслідок 

низького робочого тиску. 

1) Очистіть чи замініть 

фільтр певного етапу 

очищення. 

 

2) Якщо цей стан зберігається, продовжувати 

користуватися концентратором не можна. Одразу ж 

слід звернутися до постачальника. 

 

Концентратор дає 

аварійний сигнал, не 

працює, світиться 

червоний індикатор, 

на екрані панелі 

управління 

відображається «E2». 

 

 

1) Несправність внаслідок 

високого робочого тиску. 

1) Припиніть 

користуватися 

концентратором та 

одразу ж зверніться до 

постачальника. 

 

Концентратор дає 

аварійний сигнал, не 

працює, світиться 

червоний індикатор, 

на екрані панелі 

управління 

відображається «E3». 

 

 

1) Розімкнений ланцюг 

компресора. 

1) Припиніть 

користуватися 

концентратором та 

одразу ж зверніться до 

постачальника. 
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Проблема Можлива причина Рішення Примітка 

Концентратор дає 

аварійний сигнал, не 

працює, світиться 

червоний індикатор, 

на екрані панелі 

управління 

відображається «E4» 

 

 

1) Коротке замикання в 

ланцюгу компресора. 

1) Припиніть 

користуватися 

концентратором та 

одразу ж зверніться до 

постачальника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Носова канюля 

непрозора чи в ній 

з’являються 

краплини. 

1) Недостатня вентиляція 

навколо приладу, тому його 

робоча температура 

підвищується. 

1) Переконайтеся, що 

прилад знаходиться на 

відстані не менше 10 

см від стін, інших 

перешкод чи 

нагрівача. 

 

2) Надто висока температура 

води у пляшці зволожувача. 

2) Додайте холодну 

воду, не добавляйте 

гарячу воду. 

 

 

3) Надто багато води в пляшці 

зволожувача. 

3) Вода додається до 

рівня між позначками 

максимального та 

мінімального рівня. 

 

 

4) Під час вдихання кисню 

прилад несподівано 

зупиняється. 

4) Негайно припиніть 

дихання киснем. 

Перезапустіть прилад, 

щоб видалити воду. 

 

5) Коли носова канюля 

згинається, прилад 

несподівано зупиняється. 

5) Розігніть носову 

канюлю. 

 

6) Вентилятор всередині 

приладу не може працювати, 

або обертається з дуже малою 

швидкістю, тому робоча 

температура стає надто 

високою. 

6) a. Приберіть 

перешкоду, яка 

заважає вентилятору 

працювати. 

Ремонт 

здійснюється 

лише 

кваліфіко- 

ваним персона-

лом. 
6) b. Замініть 

вентилятор. 
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 1) Перевірте, чи не зсунутий 

небулайзер зі свого місця, чи 

не пошкоджений він після 

дезінфекції. 

 

1) Замініть його. 

 

 

 

※ 

Небулайзер не 

працює. 

 

2) Перевірте, чи не зігнутий 

шланг повітря. 

2) Переконайтеся, що 

шланг не зігнутий та 

повітря рухається 

безперешкодно під час 

використання 

небулайзера. 

 

 

 

 

 

 

Лише в моделі 

7F-5W 
3) Перевірте, чи не подається 

лікарський препарат. 

3) Додайте в чашку 

необхідну кількість 

лікарського препарату. 

4) Перевірте надійність 

кріплення небулайзера на 

своєму місці. 

4) Закріпіть 

небулайзер згідно з 

методом його 

кріплення. 

 

 

※ 

У шлангу повітря 

утворюються 

краплини води. 

 

 

 

Було додано надто багато 

лікарського засобу чи 

небулайзер був промитий. 

У чашку слід додавати 

належну кількість 

лікарського засобу. 

Під’єднайте шланг 

повітря до основного 

корпусу та ввімкніть 

прилад. Поперемінно 

затикайте пальцем та 

відпускайте отвір 

шлангу, щоб 

витиснути краплини 

води. 

 

 

У випадку інших несправностей спочатку ВИМКНІТЬ 

концентратор, переключіться на резервне постачання кисню 

(за наявності), та негайно зверніться до дилера чи виробника. 
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І. ЗНЯТТЯ ВЕРХНЬОЇ КРИШКИ 

⚫ Відкрийте прозорі дверці, відкрутіть 

2 фіксуючих гвинта. (Малюнок 1) 

⚫ Відкрийте кришку ящика для  

зберігання, відкрутіть 2 фіксуючих 

гвинта та вийміть ящик.    Малюнок 1      Гвинти 
 

 

⚫ Відкрутіть 12 фіксуючих гвинтів (Малюнок 2), витягніть 12-

жильний провід підключення екрану та штекер 6-жильного 

проводу вимикача (Малюнок 3). 

 

Провід  

      Гвинт      підключення  

 Штекер 
 

. Малюнок 2 Малюнок 3 

 

II. ЗНЯТТЯ ПЕРЕДНЬОЇ ПАНЕЛІ 

 

⚫Відкрийте прозорі дверці, витягніть трубку кисню з отвору 

на виході зі зволожувача. 

⚫Відкрутіть 2 гвинта на верхній частині панелі 

(Малюнок 4). Покладіть концентратор  

горизонтально, відкрутіть 2 фіксуючих 

гвинта в нижній частині (Малюнок 5), 

та зніміть панель. 

ІІІ. ЗНЯТТЯ ПЕРЕДНЬОГО ЩИТА 
 
 
 

    Гвинти 

Малюнок 4 
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Гвинти 

Відкрутіть 8 фіксуючих гвинтів на передньому щиті та 

зніміть його (Малюнок 6). 

 

IV. ЗНЯТТЯ ЗОВНІШНЬОГО КОРПУСУ 

 

⚫  Покладіть концентратор горизонтально, відкрутіть 10 

фіксуючих гвинтів у нижній частині (Малюнок 7). 

⚫  Поставте прилад вертикально, зніміть корпус, зсуваючи 

його горизонтально в напрямі від передньої панелі 

(Малюнок 8). 

Малюнок 7 Малюнок 8 

Гвинти 

Малюнок 5 

Гвинти 
Малюнок 6 
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V. ЗНЯТТЯ БОКОВОГО ЩИТА ВСЕРЕДИНІ КОРПУСУ 

Відкрутіть гвинти з обох сторін (по 9 гвинтів з кожної сторони) 

та вийміть щит (Малюнки 9, 10). 

 
  Корпус 

 фільтра 

Вентилятор Клапан 

     Конденсатор          у зборі 

Корпус 

глушника 

на вході 
 

 

 

 

Малюнок 9 
 

 

 
 

     Трансформатор 

 

Електронна 

схема 

управління 

 

Глушник на 

виході з приладу 

 

Компресор 
 

 

 

 

 

Малюнок 10 
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Повітря Фільтр Компресор Теплообмінник 

Відділення 
кисню від азоту 

Молекуляр-
ний фільтр 

Кисень Азот Комп. клапан 

Резервуар 

з 

продуктом 

Регулятор 
тиску 

Фільтр 

бактерій 
Датчик потоку 

Носова канюля 
з киснем 

 

Отвір 

подачі 

кисню 

Зволожувач 
Перепускний 

клапан 

 

I. НОРМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

⚫ Діапазон температур: -40℃～70℃(-104℉～158℉) 

⚫ Відносна вологість: 10%～100% 

⚫ Діапазон атмосферного тиску: 80 кПа～106 кПа (12.47 

псі～15.37 псі). Концентратори слід зберігати у добре 

провітрюваному приміщенні, захищеними від впливу агресивних 

газів, необхідно уникати струшувань та перегортання під час 

перевезення. 

 
ІІ. Принципова схема руху газу 

 

 

 

 

 

 
Клапан у 

зборі 

Глушник 
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ІІІ. ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV. ПЕРЕЛІК АКСЕСУАРІВ 

1. Носова канюля з киснем: 1 комплект. 

2. Касета фільтра: 1 комплект. 

3. Плавкі запобіжники: по 2 штуки кожного типу. 

4. Інструкція з використання: 1 шт. 

Всі специфікації та конфігурації приладу можуть бути змінені без 

додаткового повідомлення. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE № G2 18 01 96468 004 

Трансформатор Плата екрану 

～     
Ланцюг електронного 

управління 
Датчик 
кисню 

Вент Компресор 
Клапан у 

зборі І 
Клапан у 

зборі ІІ 



 

 

 

 

 

 

 

Виробник 

 

Jiangsu Shuangsheng Medical Appliance Co., Ltd. Dandong Industrial 

Park, Danyang City (No. 12 Lingkou 122 Highway Industrial Zone), 

212353 Danyang, P.R.China (96468) 

 

Представник  

у ЄС 

 

Prolinx GmbH 

Brehmstr. 56 40239, Düesseldorf GERMANY 

Тел.: 0049 2131 4051968-0 Факс: 0049 2131 4051968-9 

 

 

Ексклюзивний 

представник в 

Україні 
 

ТОВ «ВО СпецКиївБуд» Medical 

вул. Синьоозерна, 1/50, оф. 3, 04128 Київ, Україна 

Тел.: (044) 424-36-66, (068) 748-40-50 E-mail: medical@skb.kiev.ua 
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