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1. Przedmowa 
Serdecznie dziękujemy za zakup naszych produktów. Mamy nadzieję, że będziecie 
Państwo z nich zadowoleni. 
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis funkcji urządzenia wraz z zasadami 
prawidłowego użytkowania oraz opis podstawowych działań w przypadku 
wystąpienia problemów technicznych. 
Aby zapewnić prawidłowe i efektywne wykorzystanie koncentratora tlenu, proszę 
o uważne przeczytanie i zapoznanie się z niniejszą instrukcją. 

2. Symbole 
Poniższa tabela zawiera listę symboli i definicji używanych przy koncentratorze 
tlenu. 

Symbol Opis Symbol Opis 
 Ostrzeżenie – opisuje zagrożenia 

lub niebezpieczne sytuacje, które 
mogą doprowadzić do ciężkiego 
uszczerbku zdrowia lub śmierci. 

 

Zgodność z dyrektywą 
93/42 / EWG dotyczącą 
wyrobów medycznych. 
0197 jest numerem 
Jednostki Notyfikowanej. 

 Ostrzeżenie – opisuje zagrożenia 
lub niebezpieczne sytuacje, które 
mogą doprowadzić do uszkodzenia 
mienia.  

Pozycja „Włączony” 
(zasilanie). 

 
Postępuj zgodnie z instrukcją 
użytkownika. 

 

Pozycja „Wyłączony” 
(zasilanie). 

 
Urządzenie KLASY II 

 
Numer seryjny. 

 
Autoryzowany przedstawiciel na 
trenie Unii Europejskiej. 

 

Odpad sortuj zgodnie z 
klasą urządzeń 
elektrycznych i 
elektronicznych. 

Zastosowane części TYP BF. 
Zastosowane podzespoły typu F 
zapewniają większą ochronę przed 
porażeniem prądem elektrycznym 
w porównaniu do użytych 
podzespołów typu B. 

 

Regulator. Regulacja 
ilości – zwiększenie lub 
zmniejszenie ilości  w 
wyniku obrotu zgodnie z 
szerokością 
narysowanego znaku. 

 

Data produkcji.  Prąd zmienny. 

 
Wytwórca. 

 

Typ i rodzaj 
bezpiecznika. 

 
Kruche, postępować ostrożne. 

 

Chroń przed wilgocią. 

 
Tą stroną w górę. 

 

Ograniczona możliwość 
składowania pionowego. 

 

Trzymać z dala od otwartego ognia. 
Zabronione jest zbliżanie do 
otwartego ognia, źródeł zapłonu.  

Zakaz palenia tytoniu. 

3. Uwagi bezpieczeństwa 

 Niniejszy koncentrator tlenu nie jest urządzeniem wspomagającym życie a w 
pewnych sytuacjach terapia tlenowa może być niebezpieczna dla pacjenta. Zaleca 
się, postępować zgodnie z wytycznymi lekarza co do prowadzenia terapii 
ustawiając wskazany przepływ tlenu oraz czas terapii przed rozpoczęciem 
korzystania z koncentratora. 

W przypadku załączenia się alarmu, zaobserwowaniu, że koncentrator tlenu 
nie działa prawidłowo lub gdy czujesz dyskomfort, skontaktuj się niezwłocznie z 
Twoim dostawcą sprzętu i / lub z Twoim lekarzem. 

Korzystaj tylko z napięcia podanego na tabliczce znamionowej urządzenia. 

Urządzenie to wytwarza mieszankę o dużej koncentracji tlenu, który sprzyja 
szybkiemu spalaniu. Utrzymuj koncentrator tlenu z dala od otwartego ognia oraz 
nie pal papierosów w pobliżu pacjenta. 

Nigdy nie pozostawiaj kaniuli nosowej pod przykryciem, pościelą czy też na 
meblach z płóciennym obiciem. Jeżeli urządzenie jest załączone a pacjent z niego 
nie korzysta to wydostający się z kaniuli tlen może ułatwić zapalenie się 
materiałów łatwopalnych. 
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Nie używaj środków smarujących, tłuszczy ani innych produktów na bazie 
ropy na lub w pobliżu koncentratora tlenu. 

Zagrożenie porażeniem prądem. Nie zdejmuj obudowy gdy urządzenie jest 
podłączone do sieci elektrycznej. Jedynie dostawca sprzętu lub wykwalifikowany 
technik serwisu może rozmontowywać urządzenie i wykonywać prace serwisowe. 

Należy zachować szczególna ostrożność, aby nie dopuścić do zamoczenia się 
urządzenia lub przedostania się wody do wewnątrz. 

Koncentrator tlenu powinien pracować w pomieszczeniu wolnym od kurzu, 
brudu, zanieczyszczeń oraz toksycznych gazów. 

Nie wolno umieszczać koncentratora tlenu w miejscach gdzie jest ograniczony 
lub utrudniony przepływ powietrza. 

Nie kładź i nie umieszczaj niczego na koncentratorze tlenu. 

Zawsze umieszczaj koncentrator na twardej powierzchni. Nigdy nie ustawiaj 
koncentratora na takich powierzchniach jak łóżko czy sofa skąd może on spaść lub 
się ześlizgnąć.  

NIGDY nie pozostawiaj koncentratora bez nadzoru gdy jest włączony. 

Upewnij się, że wyrzut gazów z dolnej części urządzenia niczym nie jest 
ograniczony. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania urządzenia. 

Po 5 minutach od włączenia koncentrator tlenu osiąga zadane parametry 
pracy i prawidłowe działanie. 
UWAGA: Jeżeli nie widać oznak przepływu tlenu w pierwszej kolejności sprawdź 
czy kulka w przepływomierzu wskazuje jakikolwiek przepływ. Następnie umieść 
końcówkę kaniuli tlenowej w szklance z wodą. Jeżeli z kaniuli wydostają się 
bąbelki gazu, oznacza to, że tlen wypływa. Jeżeli bąbelki nie pokazują się, 
niezwłocznie wyłącz koncentrator tlenu i przejdź do sekcji „Rozwiązywanie 
problemów”. 
UWAGA: NIGDY NIE WYSTĘPUJE niebezpieczeństwo zubożenia powietrza w tlen 
w pomieszczeniu w którym korzystasz z koncentratora tlenu. 

Wpływ zakłóceń elektromagnetycznych 
Większość urządzeń elektrycznych generuje zakłócenia w zakresie fal radiowych 
(RFI). Silne zakłócenia elektromagnetyczne mogą mieć wpływ na funkcjonowanie 
wyświetlacza LCD, niemniej jednak koncentrator tlenu będzie działał prawidłowo. 

ZAWSZE zachowuj OSTROŻNOŚĆ przy korzystaniu z przenośnego sprzętu 
komunikacyjnego w otoczeniu koncentratora. 

Wymagania w zakresie ochrony środowiska 
Materiały użyte do budowy koncentratora tlenu nie stwarzają zagrożenia dla 
środowiska. Materiały opakowaniowe mogą być poddawane recyklingowi i 
powinny być zbierane i utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami kraju w 
którym urządzenie i/lub akcesoria zostały rozpakowane. Nosowe kaniule tlenowe 
wykonane są z medycznego PCV i nie podlegają biodegradacji dlatego wyrzucone 
będą powodować zanieczyszczenie środowiska. Każdy materiał lub element 
systemu, który może powodować zanieczyszczenie musi być zbierany i 
utylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

4. Prezentacja urządzenia 
Koncentrator tlenu JAY-5AW jest urządzeniem medycznymi pozyskujący tlen z 
powietrza atmosferycznego. Proces ten polega na adsorpcji azotu z otaczającego 
powietrza na sitach molekularnych (sztuczny zeolit). Urządzenie to może być 
szeroko stosowane w szpitalnictwie, klinikach, ośrodkach zdrowia i 
pielęgniarstwie rodzinnym, opiece zdrowotnej dla starych osób, itp.. Niezależnie 
czy użytkownik jest sam profesjonalistą w dziedzinie medycyny czy też nie z 
koncentratora można korzystać dopiero po zapoznaniu się z niniejsza instrukcją 
obsługi. Koncentrator tlenu może dostarczać tlen jednemu pacjentowi, w 
bezpieczny i niezawodny sposób, zachowując stały przepływ tlenu i niskie koszty 
użytkowania. Kluczowe elementy urządzenia zostały zaprojektowane w sposób 
zapewniający długotrwałe i niezawodne korzystanie z niego przez cały czas życia 
to jest 20 000 godzin pracy lub przez pięć lat użytkowania w zależności co nastąpi 
wcześniej. 

5. Paramenty otoczenia przy użytkowaniu urządzenia 
Temperatura otoczenia 10oC - 40oC 
Wilgotność względna 30%-85% 
Ciśnienie atmosferyczne 700 hPa-1060hPa 
Wysokość:  do wysokości 2286 m nad poziom morza bez 

pogorszenia parametrów. Skonsultuj się z dostawcą 
sprzętu jeżeli urządzenie ma pracować na wysokości 
od 2286 do 4000 m nad poziomem morza. 

Nie wolno korzystać z urządzenia w otoczeniu gazów żrących i w pobliżu silnego 
pola magnetycznego. 
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6. Zastosowanie 
Do użytku Medycznego: 
Tlen wytwarzany przez koncentrator wpływa korzystnie na wiele schorzeń w tym 
na serce, układ krążenia, przewlekłe choroby układu oddechowego, mózg oraz 
inne schorzenia związane z niedoborem tlenu. 
Do użytku pozamedycznego: 
Z tlenu mogą korzystać osoby wykonujący wysiłek fizyczny, pracownicy umysłowi 
itd. aby wyeliminować zmęczenie a także z urządzenia można korzystać wszędzie 
tam gdzie jest potrzebny jest tlen (sanatoria, ośrodki zdrowia itd.) 
Tlen może być podawany JEDYNIE po konsultacji lekarskiej i pod nadzorem 
lekarza.  

7. Parametry techniczne 
Model JAY-5 

Moc znamionowa (VA) 300 
Napięcie zasilania (V/Hz) Prąd zmienny 230/50 
Przepływ tlenu (L/min) 0.5-5 

Koncentracja tlenu 93%±3% 
Ciśnienie wyjściowe (MPa) 0.04-0.07 

Alarm 

Brak zasilania;  
Niskie lub za wysokie ciśnienie;  
Niskie stężenie tlenu; 
Temperatura (opcjonalnie) 

Głośność (dB(A)) ≤43 

Wyświetlacz LCD 

Ciśnienie pracy (dokładność: 0.001MPa); 
Całkowity czas pracy (zakres 0-99999 godzin) 
Bieżący czas pracy (dokładność 1 min.) 
Preselekcja czasu (dokładność 1 min.); 
Opcjonalnie: 

Temperatura cyfrowo (dokładność: 0.1); 
Klasa elektryczna Klasa II, Typ B 
Waga netto (kg) 16 
Wymiary (mm) 280(głębokość)*350(szerokość)*530(wysokość) 

Alarm niskiego stężenia tlenu 
(OCSI) 

Przy stężeniu tlenu ≥85% świeci się niebieska 
kontrolka 
Przy stężeniu tlenu <85% świeci się czerwona 
kontrolka wskazująca niskie stężenie tlenu 

Dokładność: ±3% 
Bezpiecznik T5AL/250V 

8. Budowa i funkcje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1. Budowa i funkcje urządzenia 
Koncentratory tlenu JAY-5AW wyposażony jest łącznie w 6 kontrolek, które 
wskazują: 

a. P.O: Włączone zasilanie (zielona kontrolka) 
b. P.F.: Brak zasilania (czerwona kontrolka) 
c. L.P.: Niskie ciśnienie (żółta kontrolka) 
d. H.P/H.T.: Wysokie ciśnienie/przegrzanie układu (czerwona kontrolka) 
e. H.O2.: Czystość tlenu ≥85%, (niebieska kontrolka)(dokładność: ±3%) 
f. L.O2.: Czystość tlenu <85%, (czerwona kontrolka)(dokładność: ±3%) 
8.2. Włącznik zasilania 
8.3. Przepływomierz 

Pozycja kulki w przepływomierzu wskazuje natężenie przepływu tlenu (L/min.) 
8.4. Pokrętło regulatora przepływu (przepływomierza) 

Reguluje i mierzy przepływ tlenu wypływającego z urządzenia. 
Nigdy nie używaj siły przy regulacji przepływu, ponieważ łatwo jest zniszczyć 
zawór regulujący. Aby zwiększyć przepływ przekręć pokrętło przeciwnie do ruchy 
wskazówek zegara. Aby zmniejszyć przepływ przekręć pokrętło zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. 

8.5. Wyjście atomizera (opcjonalnie) 
8.6. Filtr wlotowy powietrza 

W przypadku konieczności wymiany przejdź do rozdziału 11.2 na stronie 9 i 10. 

Rysunek nr 1 Rysunek nr 2 

9 

4 

3 

5 

8 
7 

2 

1 

10 11 

12 

13 
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8.7. Wyświetlacz LCD (ciekłokrystaliczny) 
a. Wyświetla parametry pracy koncentratora tlenu. Szczegóły podane są w 

rozdziale 7 na stronie 5 
b. Podczas uruchamiania koncentratora tlenu ekran LCD zostanie 

podświetlony i powróci do trybu wygaszacza ekranu w ciągu 15 minut. 
Jeśli podczas pracy urządzenia zostanie naciśnięty prawy klawisz 
wyświetlacza LCD, ponownie zostanie on podświetlony. 

8.8. Przyciski ustawiania czasu 
Po lewej stronie wyświetlacza umieszczone są dwa przyciski ustawiania czasu 
pracy urządzenia. Każde naciśniecie przycisku ”Timing +” (  ) zwiększa 
ustawienie czasu o 10 min. Maksymalnie można ustawić czas pracy na 40 godzin. 
Każde naciśnięcie ”Timing -” (  ) zmniejsza ustawienie czasu o 10 min. 
Przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku ”Timing -” (  ) spowoduje ustawienie 
czasu na „0” i koncentrator tlenu wyłączy się automatycznie. 

8.9. Nawilżacz 
Nawilżacz używany do nawilżania tlenu i zapobiegania wysychaniu błony śluzowej 
gardła i nosa powodowanemu przez suchy tlen. 

8.10. Pokrętło włącznika atomizera (opcjonalnie) 
8.11. Etykieta urządzenia 
8.12. Wlot powietrza 
8.13. Uchwyt 

9. Instrukcja Obsługi 

Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone przynajmniej 30 cm od ścian, 
draperii, mebli lub innych przeszkód. Nie umieszczaj urządzenia w ograniczonym 
obszarze. 

Nie włączaj i wyłączaj urządzenia często. Aby ponownie uruchomić 
koncentrator tlenu po jego wyłączeniu koniecznie odczekanie przynajmniej 5 
minut (żywotność kompresora jest znacznie mniejsza jeżeli jest on uruchamiany 
gdy ciśnienie gazów w jego wnętrzu jest podwyższone). 
9.1. Jeśli koncentrator tlenu jest używany razem z nawilżaczem, odkręć 
pokrywę butelki nawilżacza w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, 
wlej wodę destylowaną tak aby jej poziom znalazł się pomiędzy linią 
maksymalną a linią minimum. Następnie ponownie przykręć pokrywę do butelki 
nawilżacza, jak to pokazano na rysunku nr 3 i 4. Nawilżacz użyty w koncentratorze 
tlenu JAY_5AW musi spełniać wymagania ogólne Dyrektywy 93/42 / EWG. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2. Podłącz kaniule tlenową do wyjścia nawilżacza (jeżeli nawilżacz jest 
przepisany przez lekarza) lub bezpośrednio do wyjścia tlenu w koncentratorze. 
Następnie zamocuj kaniule nosową na uszach pacjenta, końcówki kaniuli umieść 
bezpośrednio w nozdrzach jak pokazano na rysunku nr 5. Maksymalna długość 
kaniuli tlenowej powinna być nie większa niż 20 metrów aby zapewnić, że 
ustawiony przepływ tlenu osiąga zadaną wartość. Zawsze postępuj zgodnie ze 
wskazaniami lekarza ustawiając czas tlenoterapii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego o 
prawidłowym napięciu i częstotliwości, zgodnie z parametrami podanymi w 
punkcie 7 (Parametry Techniczne) na stronie 5, a drugą końcówkę przewodu 
podłącz do koncentratora tlenu. Aby załączyć urządzenie ustaw włącznik zasilania 
O/I w pozycji „I”. Kontrolka zasilania P.O. zaświeci się (8,1a). 

 
 

9.4. Aby ustawić natężenie przepływu tlenu wytwarzanego przez urządzenie, 
przekręć pokrętło przepływomierza zgodnie lub przeciwnie do wskazówek zegara, 

Rysunek nr 4 Rysunek nr 3 

Rysunek nr 5 

Rysunek nr 6 
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dopóki kulka wewnątrz przepływomierza nie wskaże zadanej wartości (przeciwnie 
do ruchu wskazówek zegara - zwiększenie, zgodnie z ruchem wskazówek zegara – 
zmniejszenie przepływu). 

 
 
Wartość przepływu: 
JAY-5AW : Przepływomierz posiada 10 dostępnych poziomów ustawienia 
przepływu tlenu od 0,5 do 5 L/min jak pokazano na rysunku nr 7. Maksymalny 
zalecany przepływ to 5L/min. 
Zgodnie z normą ISO 8359, rzeczywisty przepływ jest równy przepływowi 
ustawionemu na przepływomierzu z dokładnością do 10% lub 200ml / min, w 
zależności od tego, która z tych wielkości jest większa.  
Wahania maksymalnego zalecanego przepływu nie przekraczają 10% wskazanej 
wartości, gdy jest podane na wyjście  urządzenia ciśnienie wsteczne o wartości 
7kPa. Maksymalne ciśnienie wylotowe wynosi 70kPa. 
Stężenie tlenu: 
 Dla przepływu 2 L/min: >90% 
 Dla przepływu 5L/min: 93% (±3%) 

: Jest bardzo ważne, aby ustawić tylko przepisany przez lekarza poziom 
przepływu tlenu. Jakakolwiek zmiana przepływu może nastąpić jedynie pod 
kontrolą lekarza. 
9.5. Po zakończeniu terapii aby wyłączyć urządzenie ustaw włącznik zasilania 
I/O w pozycji „O”. Jeżeli urządzenie będzie wyłączone przez dłuższy czas zalecane 
jest odłączenie wtyczki zasilania z gniazdka jak pokazano na  
rysunku nr 8. 

 
9.6. Jeśli pacjent ma korzystać z tlenoterapii przez określony czas, patrz punkt 
8.8 na stronie 6. 
 
Obsługa atomizera (opcjonalnie) 
Funkcja atomizera w koncentratorze ma zastosowanie w leczeniu osób 
cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego, gruźlicę płuc itp. 

: Terapia z użyciem atomizera musi być prowadzona pod nadzorem lekarza. 

: Wlanie wody destylowanej do atomizera może przez kilka sekund po każdej 
operacji powodować krystalizację spowodowaną przez roztwór medyczny. 

: Jeśli atomizer nie działa, otwórz pokrywę butelki i dodaj niewielką ilość  
czystej wody. Obróć białą kulę, która znajduje się w butelce z podłączonym 
źródłem gazu i wybierz odpowiedni kąt, aby uzyskać lepszą atomizację. 
a) Otwórz pokrywę pojemnika, dodaj substancję, która ma być podawana, a 

następnie zamknij dokładnie pokrywę pojemnika. 
b) Podłącz dyszę (lub maskę) atomizera do pokrywy pojemnika, a następnie 

podłącz przewód/rurkę z wyjściem atomizera oraz włącz atomizer. 
c) Włącz koncentrator tlenu oraz zakręć zupełnie przepływ tlenu. Urządzenie 

jest gotowe do prowadzenia terapii z użyciem atomizera. 
d) Umyj i wyczyść atomizer zgodnie z jego instrukcją obsługi. 

10. Alarmy i systemy zabezpieczeń 
10.1. Alarmy 
a) Alarm braku zasilania: W przypadku utraty zasilania sieciowego lub gdy 

kabel zasilający nie jest podłączony do gniazda ściennego, alarm dźwiękowy 
włącza się oraz zaświeci się czerwona kontrolka (8.1b na stronie 5). 
Rozwiązywanie problemów opisane jest na stronie 9 i 10. 

b) Alarm niskiego / wysokiego ciśnienia: Na płycie głównej urządzenia 
znajduje się czujnik ciśnienia, który monitoruje ciśnienie w układzie. Gdy 

Rysunek nr 7 

Rysunek nr 8 
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ciśnienie w układzie spadnie poniżej 0,1 Mpa, załączy się alarm dźwiękowy 
oraz zaświeci się żółta kontrolka sygnalizacyjna (8.1c na stronie 5), a 
koncentrator tlenu dalej będzie pracował. Gdy ciśnienie w układzie 
wzrośnie powyżej 0,23 Mpa załączy się alarm dźwiękowy oraz zaświeci się 
czerwona kontrolka sygnalizacyjna (8.1d na stronie 5) a koncentrator tlenu 
przestanie pracować. Rozwiązywanie problemów opisane jest na stronie 9 i 
10. 

c) Alarm niskiego stężenia tlenu (OCSI): Stężenie tlenu osiąga prawidłowy 
poziom w ciągu pięciu minut pracy od włączenia koncentratora. Jeśli 
stężenie tlenu wynosi ≥85%, świeci się niebieska kontrolka (8.1e na stronie 
5), gdy czystość tlenu spada poniżej 85%, załącza się czerwona kontrolka 
oraz alarm dźwiękowy, wskazując na niskie stężenie tlenu (8.1f na stronie 
5). W takim przypadku przejdź do rozdziału „Rozwiazywanie problemów” 
na stronie 9 i 10 lub skontaktuj się z dostawcą sprzętu lub serwisem.  

d) Alarm przegrzania układu: Na płycie głównej zainstalowany jest czujnik 
temperatury, który sprawdza temperaturę wewnętrzną układu. Gdy 
temperatura koncentratora tlenu przekracza 50°C, włączy się alarm 
dźwiękowy oraz zaświeci się czerwona kontrolka (kontrolka opisana HT), a 
koncentrator tlenu zatrzyma się. Rozwiązywanie problemów opisane jest 
na stronie 9 i 10. 

10.2. Systemy zabezpieczeń: 
a) Silnik kompresora:  

Bezpieczeństwo termiczne zapewnione jest przez włącznik termiczny 
umieszczony w uzwojeniu silnika (145±5°C). 

b) Zawór bezpieczeństwa 
Zawór bezpieczeństwa zainstalowany na wylocie sprężarki i jego otwarcie 
jest zaprogramowane na 2,5 bar (250kPa). 

11. Konserwacja 

: Przed czyszczeniem obudowy odłącz kabel zasilający od gniazda 
elektrycznego. 

: Nie używaj koncentratora bez zainstalowanych filtrów lub gdy filtry są 
mokre. To może trwale uszkodzić koncentrator tlenu. 
UWAGA: Jeżeli w danym kraju obowiązują przepisy prawa regulujące instalację,  
serwis i konserwację i / lub obsługę koncentratorów to operator ma obowiązek 
ich przestrzegania i postępowania zgodnie z nimi. 
UWAGA:  Jakiekolwiek modyfikacje urządzenia są zakazane. 

11.1. Czyszczenie całej obudowy: Gdy urządzenie jest odłączone od zasilania 
Zewnętrzną obudowę należy czyścić miękkim ręcznikiem z niewielką ilością 
łagodnego środka czyszczącego, a następnie wytrzeć ją suchym ręcznikiem. 
Czynność należy wykonywać raz lub dwa razy w miesiącu. 

 
11.2. Czyszczenie filtra wlotowego powietrza: 
Podstawą prawidłowej konserwacji urządzenia jest czyszczenie filtra wlotowego 
powietrza w odstępach co ok. 300 godzin pracy. 
Opis postępowania: Zdejmij pokrywę wlotu powietrza znajdującą się z na prawym 
boku koncentratora tlenu. Wyjmij piankowy filtr wlotowy a następnie wypierz go 
w wodzie z niewielkim dodatkiem łagodnego środka do mycia naczyń. Wypłucz go 
dokładnie pod bieżącą wodą, odsącz nadmiar wody i pozostaw do wyschnięcia. Po 
całkowitym wysuszeniu ponownie załóż filtr jak pokazano na rysunku nr 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek nr 9 

Rysunek nr 10 

Filtr wlotowy 
powietrza 
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11.3. Czyszczenie głównego filtra powietrza: 
Główny filtr powietrza należy czyścić co 800 godzin pracy urządzenia.  
Opis postępowania: Zdejmij pokrywę wlotu powietrza znajdującą się z na prawym 
boku koncentratora tlenu. Przekręć obudowę filtra powietrza w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara jak pokazano to na rysunku nr 11. 
Zdejmij materiał filtrujący z obudowy a następnie wypierz go w wodzie z 
niewielkim dodatkiem łagodnego środka do mycia naczyń. Dokładnie go wypłucz 
pod bieżącą wodą, odsącz nadmiar wody i pozostaw do wyschnięcia. 
Po całkowitym wysuszeniu ponownie załóż filtr jak pokazano na rysunku nr 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.4. Czyszczenie nawilżacz (jeżeli korzystanie z nawilżacz zostało przepisane 

przez lekarza): 
Codziennie: 

 Opróżnij nawilżacz z wody 
 Wymyj butelkę nawilżacza pod bieżącą wodą 
 Napełnij ponownie nawilżacz wodą destylowaną do wskazanego poziomu 

Regularnie: 
 Zdezynfekuj części nawilżacza, zanurzając je w roztworze środka 

dezynfekującego (generalnie zalecamy użycie wody zawierającej 
niewielką ilość wybielacza chlorowego). 

 Wypłucz i wysusz. 
 Sprawdzić, czy uszczelka wieczka nawilżacza jest w dobrym stanie 

11.5. Czyszczenie kaniuli i przewodów tlenowych: 
Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta. 

11.6. Wymiana bezpiecznika: 
Zdejmij pokrywę bezpiecznika znajdującego się w przyłączu kabla elektrycznego. 
Zdemontuj bezpiecznik za pomocą małego śrubokręta. Wymień bezpiecznik i 
zamknij pokrywę. Zapasowy bezpiecznik znajduje się wewnątrz na przewodzie 
elektrycznym. 

 

12. Rozwiązywanie problemów 
Jeśli twój koncentrator tlenu nie działa poprawnie, zapoznaj się z tabelą 
umieszczoną na następnych stronach instrukcji. Znajdziesz tam opis 
prawdopodobnych przyczyn problemów i ich możliwych rozwiązań.  Jeżeli 
urządzenie nadal nie działa prawidłowo należy skontaktować się z dostawcą 
sprzętu. 
UWAGA: Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu, musi 
pracować przez kilkanaście minut zanim nastąpi aktywacja alarmu braku zasilania. 

L.p. Problem Przyczyna Rozwiązanie 

1 

Urządzenie nie 
uruchamia się po 
jego włączeniu. 
Świeci się 
kontrolka P.F. 
oraz słychać 
alarm dźwiękowy. 

1. Koncentrator tlenu nie jest 
podłączony do zasilania. 

2. Przepalił się bezpiecznik 
zabezpieczający obwód. 

3. Brak zasilania. 

1. Sprawdź, czy przełącznik, 
wtyczka, przewód zasilania są 
prawidłowo podłączone. 

2. Wymień bezpiecznik 
zabezpieczający i poszukaj 
przyczyny jego przepalenia. 

2 Brak lub niski 
przepływ tlenu. 

1. Załamany lub zaciśnięty 
przewód tlenowy. Brak 
swobodnego przepływu. 

2. Zatkany filtr powietrza. 
Utrudnione pobieranie 
powietrza. 

1. Ponownie podłącz przewody 
tlenowe. 

2. Wyczyść filtr powietrza. 
3. Odłącz przewody tlenowe od 

nawilżacza. Dokładnie przykręć 
pokrywę nawilżacza a następnie 

Rysunek nr 11 

Filtr główny 
powietrza 

Rysunek nr 12 
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3. Nieszczelność  przy butelce 
nawilżacza. 

kciukiem zablokuj wyjście. Po 
około 5 sekundach słychać będzie 
wydobywający się dźwięk. 
(uruchomi się zawór 
bezpieczeństwa w nawilżaczu). 

3 Nie słychać 
wydechu 

1. Nie działa kontroler 
powietrza. 

2. Nie działa elektroniczna płyta 
kontrolna. 

1. Wymienić kontroler powietrza. 
2. Wymienić elektroniczną płytę 

sterowania. 

4 Wydech zbyt 
głośny 

1. Połączenie tłumika wydechu 
obluzowało się. 

2. Tłumik wydechu jest 
uszkodzony. 

1. Popraw połączenie tłumika. 
2. Wymień tłumik wydechu na 

nowy. 

5 

Koncentrator 
tlenu pracuje lecz 
świeci się 
kontrolka L.P. 
oraz słychać 
alarm dźwiękowy. 

Ciśnienie w obwodzie jest 
zbyt niskie. 

Sprawdź wszystkie połączniach 
przewodów  gazowych czy nie ma 
nieszczelności w obwodzie 
używając wody z mydłem. 

6 

Koncentrator 
tlenu nie pracuje i 
świeci się 
kontrolka H.T. 
oraz słychać 
alarm dźwiękowy. 

Temperatura wewnątrz 
koncentratora tlenu jest zbyt 
wysoka 

1. Sprawdź czy wentylator jest 
poprawnie połączony  z płytą 
główną. 

2. Wyłącz koncentrator tlenu i 
skontaktuj się z Twoim dostawcą 
sprzętu.  

7 

Koncentrator 
tlenu nie pracuje i 
świeci się 
kontrolka H.P. 
oraz słychać 
alarm dźwiękowy. 

Ciśnienie w obwodzie jest 
zbyt wysokie. 

Wyłącz koncentrator tlenu i 
skontaktuj się z Twoim dostawcą 
sprzętu. 

8 

Koncentrator 
tlenu pracuje lecz 
świeci się 
kontrolka L.O2.  

Koncentracja tlenu jest zbyt 
niska. 

1. Sprawdź wszystkie połączniach 
przewodów  gazowych czy nie ma 
nieszczelności w obwodzie 
używając wody z mydłem. 

2. Wyłącz koncentrator tlenu i 
skontaktuj się z Twoim dostawcą 
sprzętu. 

13. Informacje dotyczące zgodności elektromagnetycznej 
JAY-5AW wymaga specjalnych środków ostrożności dotyczących EMC i musi być 
zainstalowany i eksploatowany zgodnie z informacjami zawartymi w dołączonych 

dokumentach EMC; Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne mogą mieć 
wpływ na pracę JAY-5AW. 
Wszystkie kable i ich maksymalna długość, przetworniki i inne akcesoria, odnośnie 
których producent JAY-5AW twierdzi, że spełniają wymagania oraz akcesoria, 
które nie wpływają na zgodność z wymaganiami poniższych podpunktów nie 
muszą być wyszczególnione. Akcesoria, przetworniki i kable mogą być określone 
w sposób ogólny lub szczegółowy. 
UWAGA: 
Przetworniki i kable sprzedawane przez producenta JAY-5AW jako części 
zamienne do elementów wewnętrznych nie muszą być wyszczególnione. 
Użycie akcesoriów, przetworników i kabli innych niż wyszczególnione, z wyjątkiem 
przetworników i kabli sprzedawanych przez producenta przetwornika JAY-5AW 
jako części zamiennych, może powodować zwiększenie emisji lub zmniejszenie 
odporności systemu JAY-5AW. 

Wytyczne i deklaracja producenta - emisja elektromagnetyczna 
Koncentrator JAY-5AW jest przeznaczony do pracy w środowisku 
elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik koncentratora 
JAY-5 powinien upewnić się, że jest używany w takim środowisku. 
Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki 

Emisja RF, 
CISPR 11 Grupa 1 

JAY-5AW wykorzystuje energię RF tylko dla swoich 
funkcji wewnętrznych. Dlatego jego emisja radiowa 
jest bardzo niska i nie wpływa na pracę pobliskiego  
sprzętu elektronicznego. 

Emisja RF, 
CISPR 11 Klasa A Koncentrator JAY-5AW może być używany zarówno 

w prywatnych domach jak i we wszystkich 
placówkach podłączonych do publicznej 
niskonapięciowej sieci elektrycznej zasilającej 
budynki pod warunkiem przestrzegania 
następującego: 
OSTRZEŻENIE: Urządzenie JAY-5AW jest 
przeznaczone wyłącznie do obsługi przez personel 
medyczny. Urządzenie to może spowodować 
zakłócenia radiowe lub zakłócić działanie pobliskiego 
sprzętu. Może wystąpić konieczność podjęcia działań 
zmniejszających zakłócenia poprzez zmianę 
orientacji, zmianę miejsca pracy lub osłonięcia 
koncentratora JAY-5AW. 

Emisje 
harmoniczne 
IEC 61000-3-2 

Klasa A 

Wahania 
napięcia / 
migotanie 
światła. 
IEC 61000-3-3 
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Wytyczne i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna 
Koncentrator JAY-5AW jest przeznaczony do użycia w środowisku 
elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik koncentratora 
JAY-5AW powinien upewnić się, że jest używany w takim środowisku. 
Test 
odporności 

IEC 60601 
poziom testu 

Poziom zgodności Środowisko 
elektromagnetyczne - 
wskazówki 

Wyładowania 
elektrostatyczn
e (ESD) 
IEC 61000-4-2 

± 6 kV styk 
± 8 kV 
powietrze 

± 6 kV styk 
± 8 kV powietrze 

Podłogi powinny być 
drewniane, betonowe lub 
ceramiczne. Jeśli podłogi 
są pokryte materiałem 
syntetycznym, wilgotność 
względna powinna 
wynosić co najmniej 30%. 

Szybkie 
zakłócenia 
impulsowe IEC 
61000-4-4 

± 2 kV  dla linii 
zasilających 
± 1 kV dla linie 
wejścia/wyjści
a 

± 2 kV  dla linii 
zasilających 
± 1 kV dla linie 
wejścia/wyjścia 

Jakość zasilania 
sieciowego powinna być 
zgodna z typowym 
środowiskiem domu 
mieszkalnego lub 
szpitalnym. 

Przepięcie 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV linia do 
lini 
± 2 kV linia do 
uziemienia 

± 1 kV linia do lini 
± 2 kV linia do 
uziemienia 

Jakość zasilania 
sieciowego powinna być 
zgodna z typowym 
środowiskiem domu 
mieszkalnego lub 
szpitalnym. 

Spadki 
napięciowe, 
krótkie przerwy 
i zmiany 
napięcia na 
wejściach 
zasilających IEC 
61000-4-11 

<5 % UT 
(>95 % spadku 
UT) 
dla 0,5 cyklu 
40 % UT 
(60 % spadku 
UT) 
dla 5 cykli 
70 % UT 
(30 % spadku 
UT) 
dla 25 cykli 
<5 % UT 
(>95 % spadku 
UT) 
dla 5 s 

<5 % UT 
(>95 % spadku UT) 
dla 0,5 cyklu 
40 % UT 
(60 % spadku UT) 
dla 5 cykli 
70 % UT 
(30 % spadku UT) 
dla 25 cykli 
<5 % UT 
(>95 % spadku UT) 
dla 5 s 

Jakość zasilania 
sieciowego powinna być 
zgodna z typowym 
środowiskiem domu 
mieszkalnego lub 
szpitalnym. Jeśli 
użytkownik urządzenia 
JAY-5 wymaga ciągłej 
pracy w trakcie przerw w 
dostawach prądu, zaleca 
się, aby zasilacz JAY-5AW 
zasilany był z 
zabezpieczonej w zasilanie 
awaryjne linii lub 
akumulatora. 

Częstotliwość 
(50/60 Hz)  pola 
magnetycznego 
IEC 61000-4-8  

3 A/m 

Nie dotyczy. 
UWAGA: JAY-5AW nie 
zawiera elementów 
podatnych na pola 
magnetyczne, takie jak 
elementy Halla czy 
czujniki pola 
magnetycznego. Z tego 
względu EUT uważa się 
za spełniający wymóg 
bez przeprowadzania 
rzeczywistych testów. 

Zmienne pola 
magnetyczne powinny być 
na poziomie typowym dla 
środowiska typowego w 
szpitalach lub domach 
mieszkalnych. 

 
Wytyczne i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna 

Koncentrator JAY-5AW jest przeznaczony do użycia w środowisku 
elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik koncentratora 
JAY-5AW powinien upewnić się, że jest używany w takim środowisku. 
Test 
odporności 

IEC 60601 
poziom testu 

Poziom 
zgodności 

Środowisko elektromagnetyczne - 
wskazówki 

Przewodzenie 
RF 
IEC 61000-4-6 
Emisja RF 
IEC 61000-4-3 

3 Vrms 
150 kHz to 80 
MHZ 
3 V/m 
80 MHz to 
2,5 GHz 

3 Vrms 
150 kHz to 80 
MHZ 
3 V/m 
80 MHz to 2,5 
GHz 

Przenośne i mobilne urządzenia do 
komunikacji radiowej nie powinny być 
stosowane w odległości mniejszej od 
jakichkolwiek części JAY-5AW, w tym 
kabli, niż zalecana odległość separacji 
obliczona z równania mającego 
zastosowanie do częstotliwości 
nadajnika. Zalecana odległość 
separacji: 

 
80 MHz do 800 MHZ 
800 MHz do 2,5 GHz 
 

gdzie P jest maksymalną mocą 
wyjściową nadajnika w watach (W) 
zgodnie z danymi producenta 
nadajnika, a d jest zalecaną odległością 
separacji w metrach (m). 
Moc pola z przetworników stałych RF, 
określona w badaniu 
elektromagnetycznym, powinna być 
mniejsza niż poziom zgodności w 
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każdym zakresie częstotliwości. 
Zakłócenia mogą się pojawić w pobliżu 
urządzeń oznaczonych następującym 
symbolem: 

 
UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości. 
UWAGA 2: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na 
propagację elektromagnetyczną wpływa wchłanianie i odbicie od struktur, obiektów i ludzi. 
a. Nie można przewidzieć teoretycznie z dużą dokładnością siły pola ze stałych 
nadajników, takich jak stacje bazowe do telefonów komórkowych (radiotelefonów 
komórkowych i bezprzewodowych), radiotelefonów lądowych, radii amatorskich, 
nadajników programów AM i FM oraz nadajników programów telewizyjnych. Aby 
dokładnie ocenić środowisko elektromagnetyczne wytworzone przez stałe nadajniki 
radiowe, należy rozważyć przeprowadzenie badania elektromagnetycznego. Jeśli 
zmierzona siła pola RF w miejscu, w którym korzysta się z urządzenia JAY-5AW, przekracza 
odpowiedni poziom zgodności, należy monitorować JAY-5 w celu sprawdzenia 
prawidłowego działania. Jeśli zaobserwowano nieprawidłową pracę, może okazać się 
konieczne dodatkowe działanie, takie jak zmiana ustawienia lub przeniesienie JAY-5AW. 
b. W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz, natężenia pola powinny być 
mniejsze niż 3 V / m. 
 

Zalecane odstępy między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami 
komunikacyjnymi a urządzeniem JAY-5AW 

Urządzenie JAY-5AW jest przeznaczone do stosowania w środowisku 
elektromagnetycznym, w którym zakłócenia radiowe są pod kontrolą. Klient lub 
użytkownik urządzenia JAY-5AW może zapobiec zakłóceniom 
elektromagnetycznym, utrzymując minimalną odległość między przenośnymi i 
ruchomymi urządzeniami komunikacyjnymi (nadajnikami) i JAY-5AW, zgodnie z 
zaleceniami poniżej, w zależności od maksymalnej mocy wyjściowej urządzeń 
komunikacyjnych. 

Znamionowa 
maksymalna 

moc wyjściowa 
nadajnika 

W 

Odległość separacji zależy od częstotliwości nadajnika 
m 

150 kHz do 80 MHz 

 

80 MHz do 800 MHz 

 

800 MHz do 2,5 GHz 

 
0,01 0,12 0,12 0,07 
0,1 0,37 0,37 0,22 
1 1,17 1,17 0,70 

10 3,69 3,69 2,21 
100 11,67 11,67 7,00 
Dla nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej, zalecana 
odległość separacji d w metrach (m) może być oszacowana przy użyciu równania 
właściwego dla częstotliwości nadajnika, gdzie P jest maksymalnym mocą wyjściową 
nadajnika w watach ( W) zgodnie z danymi producenta nadajnika. 
UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się odległość oddzielającą dla wyższego zakresu 
częstotliwości. 
UWAGA 2: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na 
propagację elektromagnetyczną wpływa wchłanianie i odbicie od struktur, obiektów i ludzi. 

14. Akcesoria 
Twój koncentrator jest wyposażony w następujące akcesoria: 

 Filtr wlotowy powietrza (dwa egzemplarze, numer katalogowy: GL-04) 
 Filtr główny powietrza (jeden egzemplarz, numer katalogowy: GL-05) 

Koncentrator tlenu jest wyposażony w dwa wlotowe filtry powietrza i jeden filtr 
główny już zainstalowany. 

: Należy używać części wymienionych w niniejszym rozdziale. Użycie innych 
części może spowodować obniżenie bezpieczeństwa oraz wydajności urządzenia. 

: Należy wybrać odpowiedni nawilżacz i kaniulę tlenową, które muszą: 
 być przeznaczone do użycia z tlenem, 
 są biokompatybilne, 
 zawierają środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się ognia i są zgodne z 

wymaganiami normy EN ISO 80601-2-69:2014 

15. Warunki transportu i składowania 
Temperatura otoczenia: -40 ~ 50oC 
Wilgotność   ≤ 95% 
Ciśnienie powietrza  700 – 1060 hpa 

16. Warunki gwarancji 
Gwarancja na całe urządzenie  15 miesięcy 
Gwarancja na zawory magnetyczne 24 miesiące 
Gwarancja na kompresor  24 miesiące 
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17. Kontakt 
 
 

Producent: 
 
LONGFIAN SCITECH CO.,LTD 
ADDRESS: 2F&3F, East Section, Building 12, Power valley pioneer 
park, No.369 Huiyang street, Baoding, 071051, Hebei, China 
TELEPHONE:+86-0312-5909505 
FAX:+86-0312-5909515 
HOMEPAGE:www.longfian.com 
 
 

OBELIS S.A. 
Bd. Général Wahis 53, 1030 Brussels,Belgium 

 
 

 
 
Dystrybutor: 

 


