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Якщо прилад застосовується у місцях, рівень висоти над морем яких 
перевищує 2000 метрів, концентрація кисню на виході буде нижчою 
90% за максимального номінального виходу.
Щоб уникнути перехресного розповсюдження вірусів та бактерій, 
різним користувачам не варто використовувати одну й ту ж канюлю 
і кисневу маску.
Зволожувач має відповідати технічним характеристикам 
допоміжного обладнання. Заборонено замінювати зволожувач 
самовільно — це може пошкодити прилад.
Не варто затискати з’єднувальну кисневу трубку під покривалом 
або подушкою під час застосування приладу. Не можна сідати на 
кисневу трубку, щоб не запобігати вільному потоку кисню.
Якщо прилад не використовується, для запобігання спалахування, 
необхідно вимкнути прилад і витягнути вилку із розетки.
Під час застосування приладу зверніть увагу на те щоб довжина 
кабелю живлення не перешкоджала вільному руху людей. 
Рекомендується розміщувати прилад якнайближче до розетки.
Цей прилад не можна використовувати одночасно зі зволожувачами 
або системами для доставки лікарських препаратів, які не вказані в 
даній інструкції.

Будьте обережні!
Не відкривайте корпус приладу, не намагайтеся самостійно 
ремонтувати прилад. При появі проблем з роботою приладу — 
негайно зверніться до представника виробника або до виробника 
цього приладу. 
Кисневий концентратор слід розміщувати у середовищі у якому 
відсутні пил, дим, джерела корозії та отруйні гази. Прилад 
заборонено використовувати за наявності сильного магнітного 
поля.
Вхід для повітря у кисневому концентраторі повинен добре 
провітрюватися, біля корпусу, де розміщено вхідний отвір, має бути 
мінімальна кількість забруднюючих домішок (горючих вихлопних 
газів, анестетиків, та інших відпрацьованих газів, таких газів як: гази 
від вентиляційних отворів, вакуумних вихлопних отворів тощо).
Для живлення цього приладу варто використовувати окрему 
настінну розетку змінного струму. Не використовуйте додаткову 
розетку з іншими приладами.
Приладу категорично заборонено контактувати з оліями або 
мастильними матеріалами. При необхідності підключення інших 
трубок, клапанів та з’єднувальних елементів, ці з’єднувальні 
елементи необхідно очистити та знежирити. Під час підключення 
необхідно тримати всі деталі в чистоті. Прилад не має контактувати 
з горючими масляними речовинами.
Під час використання приладу впевніться, що нижній вихлопний 
вихід розблоковано. Працюючий прилад потрібно ставити на 
відстані щонайменше 30 см від стіни, інакше концентратор 
перегріється і корпус може бути пошкоджено.
Прилад не можна часто вмикати та вимикати, а також вмикати 
відразу після вимкнення. Інтервал після вимкнення має 
складати щонайменше 5 хвилин, що запобігає передчасному 
зношуванню компресора. Мінімальний час роботи концентратора 
рекомендований виробником — 30 хвилин.
Не обертайте ручку регулятора з надмірними зусиллями, інакше це 
може пошкодити пробку клапану.
Перед застосуванням приладу необхідно відрізати кабельну стяжку 
(ремінь), що знаходиться внизу приладу, та увімкнути прилад 
повторно. Інакше концентратор буде пошкоджено.

Увага!
У ввімкненому стані концентратор підтримує номінальну швидкість 
потоку протягом 10 хвилин, а концентрація кисню сягає 90% і 
більше.
Інгаляційну трубку та кисневу маску, які контактують з пацієнтом, 
потрібно чистити, дезінфікувати та стерилізувати за умов 
повторного застосування.
Контейнер зволожувача необхідно чистити кожні 2-3 дні. Фільтр 
повітрозабірника рекомендується міняти через 1500 годин 

ВСТУП
У цій інструкції описуються заходи безпеки, експлуатація, основні 
функції та технічні параметри, а також основні способи усунення 
несправностей, обслуговування приладу тощо.
Перед застосуванням цього приладу, будь ласка, уважно прочитайте 
інструкцію. Перш ніж користуватися приладом, переконайтесь, що 
ви прочитали та зрозуміли основні принципи експлуатації цього 
виробу, зверніть особливу увагу на "Заходи безпеки".
Зверніть увагу на те, що деякі ілюстрації можуть не зовсім 
відповідати фактичному зовнішньому вигляду приладу.  
Змінну гарнітуру таку як: зволожувач, кисневу трубку/кисневу маску, 
фільтр, тощо, згадані в цій інструкції, слід підбирати відповідно до 
технічних характеристик допоміжних засобів.
Якщо у вас виникли питання, зв’яжіться з представником виробника 
або сервісною службою виробника.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Заходи щодо зменшення ризику настання травм, опіків та пожеж, 
уражень електричним струмом:

Не використовуйте кисневий концентратор під час прийняття 
ванни. За необхідності його застосування, дотримуйтесь вказівок 
лікаря, а сам кисневий концентратор має знаходитися на відстані  
2,5 метри від ванної кімнати в іншій кімнаті. Щоб користуватися 
концентратором у ванній кімнаті і одночасно дотримуватися 
техніки безпеки, користувач має придбати кисневу трубку 
достатньої довжини. 
Рекомендована довжина кисневої трубки має бути не більшою 
ніж 11 метрів, згинати трубку заборонено.
Не розміщуйте та не зберігайте кисневий концентратор у місці з 
доступом до води або інших рідин.
Кисень вогненебезпечний, тому під час роботи концентратор 
кисню слід тримати подалі від відкритого вогню та джерел 
вогню. Якщо у радіусі 1,6 метрів знаходяться предмети, поверхня 
яких занадто гаряча, предмети які іскряться або наявні джерела 
відкритого вогню, застосовувати кисневий концентратор 
заборонено.  
Заборонено проводити обслуговування пристрою який 
під’єднано до електромережі.
Заборонено палити під час використання приладу. Остерігайтеся 
вогню поблизу кисневого концентратора.
Перед очищенням корпусу приладу від пилу необхідно вийняти 
вилку з розетки для запобіганню ураження струмом.
Щоб запобігти виникненню травматичних ситуацій, 
забороняється самовільно відкривати зовнішній корпус приладу 
і торкатися працюючих деталей.
Обережно! Недотримання наступних пунктів може призвести до 
серйозних наслідків.

З метою запобігання несправностей у роботі кисневого 
концентратора та для запобігання наслідків, спричинених 
перебоями у живленні приладу, пацієнтам (тим, хто потребує 
кисень або важкохворим) мають бути надані запасні альтернативи 
подачі кисню. Такі як кисневі балони, кисневі подушки тощо.
Цей прилад не можна використовувати для підтримання 
життєдіяльності.  Пацієнтам, яким необхідне аеробне лікування, 
потрібно дотримуватися вказівок лікаря щодо використання цього 
пристрою для відповідної регуляції потужності потоку і часу 
використання.
Якщо використання приладу викликає у пацієнта дискомфорт або 
реакцію яка виходить за межі норми, потрібно негайно припинити 
застосування приладу і звернутися до представника виробника чи 
лікаря.
Важкохворим пацієнтам під час застосування кисневого 
концентратора мають надаватися додаткові моніторингові прилади, 
або ж їх потрібно вводити окремо. Перед цим потрібно попередньо 
проконсультуватися та дотримуватися порад лікаря. При появі 
побічної реакції потрібно негайно повідомити про це лікаря.        

КИСНЕВИЙ КОНЦЕНТРАТОР (мод. XY-6S-10)
Інструкція по застосуванню
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використання. Якщо ви помічаєте утворення диму чи пилу, інтервал 
використання фільтрів необхідно зменшити і замінити деталі 
раніше встановленого терміну.
Для зволожувача необхідно використовувати дистильовану 
або холодну кип’ячену воду. Не використовуйте безпосередньо 
водопровідну воду. Воду у зволожувачі слід міняти один раз в 2-3 
дні. У літній період рекомендується міняти воду кожен день. Якщо 
прилад не застосовується протягом декількох днів, воду потрібно 
злити, а мокрий контейнер зволожувача висушити. 
Кисневу трубку або кисневу маску слід обирати відповідно до 
специфікації. Якщо ви використовуєте інший тип кисню або інший 
вид кисневої маски, зверніться за консультацією до лікаря чи 
представника виробника цього приладу.
Не утилізуйте зволожувач, кисневу трубку або кисневу маску та 
її комплектуючі самовільно. Всі деталі та обладнання мають бути 
утилізовані згідно відповідних норм прийнятих у країні споживача.
Заборонено використовувати прилад у розібраному стані.
Використовуйте зволожувач сумісний з даним приладом. 
Зволожувач має бути зафіксовано на корпусі відповідним чином. 
Заборонено використовувати зволожувач у розібраному стані.
Використовуючи зволожувач, слідкуйте за максимальним та 
мінімальними рівнями води в контейнері.
Зверніться до розділу СИМВОЛИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ для вказівок 
щодо символів на приладі, пакуванні та в інструкції.

СИМВОЛИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

OFF/
ON Вимкн./ввімк. 220В 50Гц/ 

110В 60Гц 220В/110В

Паління заборонено Дата виготовлення

Увага Реєстраційний номер

Застереження
Ознайомлення з 
інструкцією для 

застосування

Обладнання ІІ класу
Користуватися 

відкритим вогнем 
заборонено

Тип В Утилізувати згідно 
відповідних норм

Вгору. Необхідно 
перевозити, зберігати 

у вертикальному 
положенні

Псується від 
надлишку вологи

Не можна кидати 
потребує дбайливого 

поводження

Максимальна кількість 
однакових вантажів, які 

можна штабелювати 
один на інший, 3 – 
гранична кількість

РОЗПАКОВКА ТА ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
Отримавши товар, будь ласка, відкрийте та уважно перевірте 
коробку. Цей прилад має бути запаковано в пінопласт зверху та 
знизу.  Якщо захисне покриття приладу пошкоджене, негайно 
перевірте цілісність концентратору.  Потім перевірте пакувальний 
лист, щоб впевнитися у наявності гарнітури/комплектуючих.

Пакувальний лист
Номер Назва Кількість Одиниці

1   HEPA фільтр 10 шт
2    Кисневий концентратор 1 шт
3 Зволожувач 5 шт
4 З’єднувальна трубка 5 шт
5 Канюля (назальна киснева трубка) 60 шт
6 Пристрій для розпилення кисню 30 шт
7 Т-подібна з’єднувальна трубка 60 шт
8 Інструкція 1 шт
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ПОКРОКОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ
Під час застосування приладу його задня частина має знаходитися 
на відстані принаймні 30 см від стіни.  У той же час, пінопласт та 
інші елементи пакування потрібно видалити. Доступ повітря до 
нижньої частини приладу  має бути вільним для забезпечення 
циркуляції повітря та нормального тепловідведення. При 
першому застосуванні концентратора, ослабте або відріжте 
фіксуючу стяжку внизу машини (мал. 1).

Витягніть контейнер зволожувача, відкрутіть кришку проти 
годинникової стрілки та влийте всередину холодну кип’ячену 
або дистильовану воду. Рівень води повинен бути не вище 
максимального, але ні в якому разі не нижче мінімального 
рівня. Не використовуйте концентратор якщо рівень води 
або нижче мінімального індикатора або вище максимального 
рівня індикатора зволожувача. Закрийте кришку контейнера і 
закрутіть пляшку за годинниковою стрілкою (мал. 2).

Помістіть контейнер зволожувача у робоче положення на задній 
панелі приладу, підключіть один кінець трубки для підключення 
зволожувача до вхідного отвору зволожувача, а інший кінець — 
до отвору виходу кисню з кисневого концентратора, як показано 
на мал.  3.

Мал. 1

Мал. 2

Мал. 3

максимальний рівень води

мінімальний  рівень води

Вставте шнур живлення в розетку та увімкніть перемикач 
живлення на панелі керування щоб увійти в режим очікування.  
Натисніть кнопку “Oxygen” (“кисень”) на панелі керування. Під час 
запуску прилад має випустити  невеликий струмінь азоту, також 
запуск супроводжується незначним тремтінням корпусу.  
Відрегулюйте витратомір відповідно до необхідного об’єму 
виходу кисню. Ручку витратоміра повертають проти годинникової 
стрілки щоб збільшити вихід кисню, і за годинниковою стрілкою 
щоб зменшити вихід кисню. Концентрація кисню становить 90% 
за номінальної швидкості потоку.

1.

2.

3.

4.

5.
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Мал. 4 Мал. 5

Мал. 6

Мал. 7

1. Фільтр повітрозабірний
2. Фільтр повітрозабірний 
(точний)
3. Шумопоглинач
4. Безмасляний компресор
5. Вентилятор
6. Регулятор
7. Корпус поглинача

8. Корпус кисневого 
накопичувача
9. Корпус поглинача
10. Шумопоглинач
11. Регулятор тиску
12. Бактерицидний фільтр
13. Витратормір 

Кисневий концентратор — це прилад, який надає можливість проводити 
кисневу терапію незначної потужності вдома, в будинку престарілих або 
в центрах прийому пацієнтів.  В основі принципу роботи портативного 
кисневого концентратора лежить принцип адсорбції короткого циклу 
без нагріву. Повітрозаборний фільтр відокремлює молекули азоту та 
кисню в повітрі, при цьому кисень утримується, а азот розряджається. 
За нормальної температури, прилад безперервно відокремлює кисень, 
який відповідає стандартам, з повітря.
ОСНОВНІ СКЛАДОВІ:
Цей прилад складається з кисневого концентратора, витратоміра та 
зволожувача.
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Цей пристрій в основному застосовується для кисневої терапії.
ПРОТИПОКАЗАННЯ:
Немає.
ВИМОГИ ДО СЕРЕДОВИЩА ЗАСТОСУВАННЯ:

Температура навколишнього середовища: +5°C…+40°С
Відносна вологість: ≤80%
Атмосферний тиск: 86 кПа-106 кПа
Навколишнє середовище не містить корозійних газів, сильні 
магнітні поля відсутні.

УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ:
Діапазон температур: -20°C…+55°C
Діапазон відносної вологості: ≤93%, відсутність конденсату
Діапазон атмосферного тиску: 50 кПа-106 кПа
Увага! Якщо температура зберігання нижча за +5°C, прилад перед 
застосуванням слід утримувати в середовищі з нормальною 
робочою температурою протягом чотирьох годин.

Додаткове пояснення:
Запобігання ураження електричним струмом: клас II тип b
Cтупінь захисту від рідини: ІРx0  
Ступінь безпеки при використанні легкозаймистого анестетика, 
змішаного з повітрям, або легкозаймистого анестетика, змішаного 
з киснем або закисом азоту: негорючий анестетик, змішаний з 
повітрям або з киснем або закисом азоту.
Режим роботи: безперервна робота, відсутність вихідного та 
вхідного сигналів
Використовуйте напругу: 220 В, 50 Гц
На кисневому концентраторі не встановлене обладнання, яке 
захищає від дефібриляційних розрядів.
Кисневий концентратор — обладнання для стаціонарної установки.
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Кисневий концентратор обладнано пристроєм контролю, який 
демонструє рівень концентрації кисню. Щоразу коли прилад 
вмикають, індикатор живлення на дисплеї горить належним 
чином.  Через кілька хвилин, якщо концентрація кисню на виході 
не відповідає стандартним вимогам (при номінальній швидкості 
потоку), на дисплеї загориться жовтий попереджувальний 
індикатор гіпоксії
Вставте вхідний кінець канюлі (у формі розтруба) у вихідний 
отвір кисню у зволожувачі, як показано на мал. 4. Помістіть 
аспіраційну трубку за вухом користувача і вставте носову затичку 
в ніс.  Кисень почне надходити в ніс користувача як на мал. 5.

ПРИНЦИП РОБОТИ

Якщо під час роботи приладу натиснути кнопку «Sleep», 
концентратор перейде в режим гібернації зі збереженням 
поточних встановлених значень швидкості потоку та часу. 
При цьому дисплей вимкнеться і синє світло не тривожитиме 
сон користувача.  Знову натисніть кнопку «Sleep» і дисплей 
ввімкнеться, а статус роботи відновиться.
Якщо прилад вже знаходиться в робочому режимі, час роботи 
можна встановити за допомогою клавіш керування «Time +» та 
«Time -».  Точний час синхронізації однієї операції збільшується 
або зменшується на 15 хвилин.
Якщо під час роботи приладу пролунає сигнал тривоги, 
перевірте наявність підключення до електромережі та зовнішнє 
електроживлення.
Якщо запаси кисню вичерпалися, натисніть кнопку «Oxygen» 
на панелі керування та  поверніть перемикач живлення через 
3 хвилини. Для очищення кисневої трубки або кисневої маски 
дотримуйтесь інструкції. Якщо прилад не використовуватиметься, 
примотайте кабель живлення до задньої частини приладу (мал. 6).
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель XY-6S-10
Робоча напруга, В/Гц ~220±10%/50±1/

Потужність, Ватт 600
Потужність потоку за номінального 

тиску 0  і 7 кПа 0.5~10

Концентрація кисню при 
номінальному нульовому тиску на 
виході (протягом першого запуску 

зазначений рівень концентрації 
досягається за 10 хв)

Якщо потік кисню 0.5~10л/хв,  
концентрація кисню ≥90%

Рекомендований максимум
швидкості потоку, л/хв 10

При максимально рекомендованій 
швидкості потоку застосовується 
тиск противаги 7 кПа і швидкість 

потоку змінюється, л/хв

≤0.5

Концентрація кисню при 
рекомендованій максимальній 

швидкості потоку (протягом 
першого запуску зазначений рівень 
концентрації досягається за 10 хв)

90%

Діапазон витратоміра, л/хв 0~10
Вага нетто приладу, кг 23

Рівень шуму, дБ ≤55
Розміри 380×330×600 мм (Д×Ш×В)

Вихід кисню, кПа 40-60

Індикатор гіпоксії

Якщо концентрація кисню 
≤82% (±3%), спалахує жовтий 

індикатор гіпоксії. Прилад 
потрібно негайно вимкнути, 
вилучити залишок кисню, і 
зв’язатися з представником 

виробника
Величина тиску для запобіжного 

клапана компресора, кПа 250 + 50

Температура кисню на виході, °С ≤46
Якщо прилад застосовується у місцях, рівень висоти над морем 
яких між 0 і 2000 метрів, концентрація кисню становитиме ≥90%. 
Ефективність становитиме менше 90%, якщо рівень висоти над 
морем від 2001 до 4000 метрів.

СКЛАДОВІ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ОПИС

Мал. 9
Вихід кисню: підключити до зволожувача або канюлі за 
допомогою з'єднувальної трубки зволожувача.
Небулайзер: використання функції розпилення (лише для 
приладу з функцією розпилення): додайте відповідну кількість 
рідини в чашу для розпилення (відповідно до рекомендацій 
лікаря), не перевищуйте максимальний ліміт. Перед запуском 
відкрутіть розпилювач,  підключіть штекер і підключіть 
з'єднувальну трубу до розпилювального отвору концентратора 
та повітрозабірника розпилювача. Увімкніть живлення, 
відрегулюйте швидкість витратоміру вибравши значення 1,5 
л/хв.  Після закінчення розпилювання закрийте концентратор 
кисню, закрутіть заглушку роз'єму розпилювача в порт 
розпилення і затягніть. Щоб продовжувати застосування і дихати 
киснем, знову увімкніть прилад.
Кнопка «Oxygen»: запуск/режим очікування
Кнопка «Sleep»: якщо прилад запускається дисплей вимикається

«Time»+: налаштування збільшення часу 
«Time»-: налаштування зменшення часу 
Захист від перевантаження мережі: розповсюджується на весь 
контур приладу
Вимикач: вимикач живлення приладу
Дисплей:

Індикатор живлення — прилад знаходиться в режимі очікування 
якщо індикатор блимає, і в робочому стані якщо прилад увімкнено.
Індикатор режиму гібернації — прилад перебуває в режимі 
гібернації якщо горить цей індикатор. Дисплей вимкнено.
Індикатор низького рівня кисню — концентрація кисню в 
концентраторі нижче 82% (якщо фактичний потік кисню перевищує 
пропускну здатність концентрація кисню може бути нижчою 82%).
Індикатор похибки — деталі пристрою несправні, будь ласка, 
зверніться до сервісного центру.
Сумарний час — сумарний час застосування пристрою.
Час роботи приладу.
Потік кисню — відображення поточного значення концентрації 
кисню в л/хв.
Витрата кисню —поточне значення відображається в одиницях I 
(літр);
Примітки: кисневий концентратор має дві функції 
попередження про несправності: сигнал-індикатор низького 
рівня кисню та сигнал-індикатор похибки.

Якщо регулятор витратоміра обертати за годинниковою 
стрілкою, надходження кисню зменшиться (і, зрештою, подачу 
кисню буде припинено). Якщо повернути проти годинникової 
стрілки, надходження кисню збільшиться.
Кришка фільтру: повітрозабірний фільтр можна замінити після 
зняття кришки.
Отвір для входу повітря: джерело кисню та механізм 
охолодження повітря. Переконайтесь, що на відстані 30 см 
від повітряного отвору немає жодних дрібних решток під час 
застосування приладу. Також під час застосування відстань між 
повітряним отвором і стіною повинна бути як мінімум 30 см.
Етикетка, на якій зазначено заводський номер: етикетка на 
якій зафіксовано дані щодо продуктивності приладу, серійний 
номер товару.
Шнур живлення.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

Мал. 10

Мал. 11

Калібрування

Кульковий індикатор

Витратомір кисню (мал. 9)

6 5

4321

8

7



+38 (044) 499-84-97                              med@eximlab.ua                              www.eximlab.ua

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Очищуйте весь корпус приладу повністю: 1-2 рази на місяць 
протріть зовнішню частину корпусу чистим м’яким рушником 
злегка зволоженим невеликою кількістю миючого засобу, а 
потім витріть його сухим рушником.
Очищення зволожувача: зволожувач можна мити окремо за 
допомогою миючого засобу та гарячої води, або бактерицидним 
розчином білого оцту та води у пропорції 1:3 — зволожувач 
виймають і поміщають у такий розчин на 30 хвилин.  Потім 
зволожувач необхідно ретельно протерти.
Заміна повітрозабірного фільтру: фільтр є важливою частиною 
очищення повітря.  Щоб гарантувати свіжість та достатню 
кількість кисню, рекомендується замінювати повітрозабірник 
кожні 1500 годин.

Примітка: заміна кисневої трубки.
Для того щоб замінити кисневу трубку потрібно зафіксувати її до 
отвору виходу кисню (мал. 12). Враховуючи той факт, що канюля 
(киснева трубка) є гарнітурою одноразового застосування, не 
рекомендовано повторно використовувати канюлю, щоб запобігти 
зараженню. Кожна киснева подушка повинна мати окрему канюлю, 
яку можна придбати окремо.  Виробник не несе відповідальності 
за небезпечні наслідки спричинені багаторазовим використанням 
комплектуючих.
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ГАРАНТІЯ НА ПРОДУКТ
Гарантійний термін — 12 місяців з дати покупки.  
Гарантійне обслуговування здійснюється безкоштовно за умови 
якщо:

Прилад перестав працювати належним чином протягом 
гарантійного терміну. 
Прилади які вийшли з ладу внаслідок несанкціонованих 
модифікацій не приймаються.

Гарантія не діє, якщо:
Гарантійний термін закінчився.
Несправність, спричинена недотриманням Інструкції.
Несправності, подряпини та інші пошкодження, які виникли 
внаслідок транспортування та неправильного зберігання 
приладу.
Пошкодження спричинені невмінням користувача збирати, 
розбирати та налаштовувати пристрій. 
Нормальне зношування змінних комплектуючих, пристрій має 
механічні пошкодження.
Пошкодження спричинені форс-мажорними обставинами 
(наприклад, пожежа, повінь, землетрус тощо).
Гарантія не розповсюджується на аксесуари.

ПОШКОДЖЕННЯ ТА НЕСПРАВНОСТІ
Щоб уникнути ураження електричним струмом, не відкривайте 
корпус приладу самостійно. Відкривати корпус може лише фахівець, 
уповноважений виробником кисневого концентратора. Нижче 
наведено контрольний список несправностей та пошкоджень, який 
допоможе проаналізувати ситуації і усунути несправність. Якщо 
запропонована підказка не допомогла, зверніться до постачальника. 
Не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно.

Несправності Можлива причина Дії

Вимикач
увімкнуто, але пристрій 
не працює, індикатор 
живлення не горить. 

Горить червоний 
індикатор несправності і 

лунає сигнал тривоги.

Вилка неправильно 
під’єднана

до розетки.

Перевірте чи увімкнена 
вилка в розетку 

правильним чином. 
Перевірте цілісність 
кабелю і наявність 

з’єднання між вилкою 
і настінною розеткою. 
Перевірте наявність 
контролера 220В.

Відсутня напруга в 
електромережі.

Перевірте лічильник 
домашньої 

електромережі і 
перезавантажте систему 

у разі необхідності. 
Якщо така ж сама 

проблема з’явиться 
знову, скористайтеся 

іншою розеткою.

Вхідний повітрозабірний
фільтр заблоковано.

Перевірте стан 
повітрозабірного 

фільтру і якщо фільтр 
брудний, дотримуйтесь 

інструкцій у пункті 3 
розділу «Догляд та 
обслуговування».

Вихідний отвір 
заблоковано.

Перевірте основний 
вихідний отвір на 

предмет блокування.

Горить світло 
індикатора, горить 

червоний індикатор 
несправності і може 

лунати сигнал тривоги.

Киснева трубка, канюля, 
киснева маска або 

з’єднувальна киснева 
трубка заблокована

або працює
неправильним чином.

Відокремте кисневу 
трубку, канюлю чи 
маску від приладу і 
якщо подача кисню 
відновилася, деталь 

потрібно почистити або 
замінити.

Якщо перемикач 
увімкнено, 

загоряється індикатор 
живлення і відчувається 
низькочастотна вібрація.

Стяжку, яка фіксує 
компресор не видалено.

Вимкніть прилад, 
від’єднайте від розетки, 

покладіть прилад на 
бік на підлогу, відріжте 

стяжку, яка фіксує 
компресор і витягніть її.

Горить червоний 
індикатор несправності та 

лунає сигнал тривоги.

Пристрій
несправний.

Зверніться до 
постачальника.

Горить жовтий 
індикатор гіпоксії.

Витратомір не 
налаштовано.

Потрібно впевнитися 
що витратомір 
знаходиться у 
правильному 
положенні.

Вхідний 
повітрозабірний

 фільтр заблоковано.

Перевірте стан 
повітрозабірного 

фільтру і якщо фільтр 
брудний, дотримуйтесь 

інструкцій у пункті 3 
розділу «Догляд та 
обслуговування».

Вихідний отвір 
заблоковано.

Перевірте основний 
вихідний отвір на 

предмет блокування.
Якщо пристрій все ще не працює нормальним чином після виконання 

вищенаведених вказівок або якщо виникли проблеми не означені вище, 
зверніться до представника виробника чи до сервісного центру.
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