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WPROWADZENIE 
Dziękujemy za zakup naszego produktu - Koncentratora Tlenu OLV-B1. 
Urządzenie to wytwarza tlen o czystości 90% przy przepływie nominalnym 1 
litr na minutę ( LPM ). Urządzenie można podłączyć do zwykłego gniazdka 
elektrycznego (230V) lub gniazdka samochodowego. 

Instrukcja ta pomoże Ci zapoznać się z Koncentratorem Tlenu OLV-B1. Jeżeli 
będziesz miał jakieś pytania lub wątpliwości Twój dostawca sprzętu z 
przyjemnością odpowie na nie. Przed rozpoczęciem korzystania z 
urządzenia dokładnie przeczytaj i zapoznaj się z niniejszą instrukcją.  

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z 
URZĄDZENIA 

W czasie korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza gdy w pobliżu są dzieci, 
podstawowe środki bezpieczeństwa muszą zawsze być przestrzegane. Przeczytaj 
niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. 

Ważne informacje są zaznaczone w następujący sposób: 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Bardzo istotne informacje dotyczące zagrożeń, które mogą spowodować poważne 
obrażenia lub śmierć. 

OSTRZEŻENIE 
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń , które 
mogą spowodować poważne obrażenia. 

UWAGA 
Informacje pomagające uniknąć uszkodzenia produktu. 

NOTA 
Informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Aby zmniejszyć ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń na skutek porażenia 
prądem elektrycznym : 
1. Nie używaj urządzenia podczas kąpieli. 
2. Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach w których może ono zostać 

oblane cieczą, wpaść do wanny, wody lub innej cieczy. 
3. W przypadku gdy urządzenie wpadnie do wody, nie zbliżaj się do niego, 
natychmiast odłącz zasilanie a następnie odeślij je do dostawcy lub 
autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia lub naprawy.
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OSTRZEŻENIE 
1. Sprawdź na etykiecie urządzenia oraz na gniazdku elektrycznym napięcie 

zasilana, przed podłączeniem kabla zasilającego. 
2. Wszystkie przewody elektryczne trzymaj z dala od gorących powierzchni. 
3. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli: 

 zostało upuszczone lub mocno uderzone. 
 zostało spryskane cieczą. 
 ma uszkodzony przewód elektryczny lub wtyczkę. 
 nie działa prawidłowo 

OSTRZEŻENIE 
Urządzenie wytwarza duże ilości tlenu, który przyśpiesza i podtrzymuje palenie. 
Nie wolno palić ani używać otwartego ognia w odległości do 1,5 metra od (1) 
urządzenia, (2) jakiegokolwiek akcesoriów doprowadzających tlen np. kaniuli. Nie 
wolno stosować olejów, tłuszczów ani żadnych produktów ropopochodnych w 
pobliżu urządzenia. Zawsze odłączaj przewód zasilający od gniazdka elektrycznego 
przed czyszczeniem lub serwisowaniem urządzenia. 

OSTRZEŻENIE 
Jeśli urządzenie jest włączone, ale nie korzystasz z niego, nigdy nie pozostawiaj 
wylotu kaniuli tlenowej pod przykryciem lub na poduszkach. Tlen spowoduje, że 
materiał będzie łatwopalny. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji wyłączonej, gdy 
koncentrator tlenu nie jest w użyciu. 

OSTRZEŻENIE 
Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nigdy nie zdejmuj pokrywy! Tylko dostawca 
sprzętu lub autoryzowany technik może otwierać urządzenie. 

OSTRZEŻENIE 
Nie należy korzystać z przedłużaczy. Nie należy przeciążać gniazdek. 

UWAGA 
Nie wolno blokować otworu wentylacyjnego znajdującego się z tyłu urządzenia. 

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 
1. Otwórz opakowanie, sprawdzić zawartość i upewnić się, czy następujące 

komponenty są załączone: 
 

A. Koncentrator Tlenu 
B. Słuchawkowy uchwyt kaniuli 
C. Kaniula tlenowa 
D. Filtr wlotowy powietrza 
E. Instrukcja użytkownika 
F. Karta gwarancyjna 

 
 
 
 
 

 
 
 
Jeśli brakujące jakiegoś elementu, należy skontaktować się ze 
sprzedawcą, u którego zakupiono koncentratora tlenu OLV-B1. 
 

2. Wypełnij kartę gwarancyjną i wyślij ją (opcjonalnie) 
3. Zaleca się, aby zachować gąbkowy filtr powietrza oraz filtr wlotowy 

powietrza. Będą one potrzebne gdy filtry w urządzeniu zabrudzą się i 
będzie trzeba je wymienić. 
 

A 

B C D E F 
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KONCENTRATOR TLENU OLV-B1 
 
 

1. O2 Włącznik ON / OFF 
2. Ustawianie czasu pracy „set+” 
3. Ustawianie czasu pracy „set--” 
4. Przycisk „anion” ON/OFF 
5. Wyświetlacz LED 
6. Gałka regulatora przepływu 
7. Przepływomierz 
8. Uchwyt nawilżacza 
9. Wylot tlenu 
10. Przewód zasilający 
11. Pokrywa wlotu powietrza 
12. Filtr wlotowy powietrza 

 

JAK OBSŁUGIWAĆ KONCENTRATORTOR 
TLENU OLV-B1 

 

1. Zapoznaj się z urządzeniem. 
2. Ustaw urządzenie na stabilnej płaskiej powierzchni, która jest czysta i 

wolna od kurzu. 
3. Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego. 

 

NOTA 
Przed uruchomieniem zimnego urządzenia, pozostaw go w pomieszczaniu aby 
mogło osiągnąć temperaturę otoczenia. 

4. Naciśnij przycisk na O2 ON / OFF  aby uruchomić urządzenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ustaw czas pracy urządzenia przez naciśnięcie przycisku „set+” lub „set--” 
w następujący sposób: 

A. Naciśnij przycisk „set+” – wydłużysz zadany czas pracy. 
B. Naciśnij przycisk „set--” – skrócisz zadany czas pracy. 

Włącznik ON/OFF 
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C. Jeżeli nic nie ustawisz wtedy urządzenie będzie pracować w trybie 
ciągłym. 

D. Po naciśnięciu przycisku „anion” urządzenie zacznie wytwarzać aniony.  
 

 
6. Podłącz kaniulę tlenową do wylotu tlenu na urządzeniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Załóż słuchawkowy uchwyt kaniuli i ustaw właściwą pozycję. 
8. Gdy został ustawiony czas pracy urządzenia, koncentrator zatrzyma się 

automatycznie . 
9. Jeśli chcesz , aby ponownie uruchomić urządzenie , należy powtórzyć kroki 

4-5 . 
10. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć 

wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka elektrycznego. 

SERWIS I KONSERWACJA 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Ryzyko porażenia prądem. 

Nie otwieraj ani nie demontuj obudowy urządzenia. Gdy wymagany jest serwis lub 
naprawa urządzenia, oddaj urządzenie do kwalifikowanego dostawcy sprzętu lub 
do autoryzowanego serwisu. Otwieranie urządzenia lub dokonywanie 
napraw/modyfikacji spowoduje utratę gwarancji. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Ryzyko porażenia prądem. 

Wyłącz zasilanie urządzenia oraz wyjmij kabel zasilający z gniazdka przed 
przystąpieniem do konserwacji urządzenia. 

Czyszczenie obudowy 

1. Odłącz koncentrator tlenu od jakichkolwiek zewnętrznych źródeł zasilania. 
2. Obudowę przetrzyj czystą ściereczką i dowolnym, ogólnodostępnym 

płynem dezynfekującym (bakteriobójczym) 

Wymiana filtra wlotowego powietrza 

1. Odłącz koncentrator tlenu od jakichkolwiek zewnętrznych źródeł zasilania. 
2. Otwórz pokrywę wlotu powietrza. 
3. Wyjmij filtr wlotowy powietrza. 
4. Zamontuj nowy filtr powietrza. 
5. Załóż pokrywę wlotu powietrza. 
6. Zmieniaj filtr wlotowy powietrza raz na pół roku. 

Włącznik ON/OFF 
Przycisk „set+” 

Przycisk „set--” 
Przycisk „anion” ON/OFF 

Wylot tlenu Kaniula 
tlenowa 

Pokrywa wlotu 
powietrza 

Filtr wlotowy 
powietrza 
powietrza 

Filtr wstępny 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
Twój koncentrator tlenu nie zawiera żadnych podzespołów wymagających 
napraw wykonywanych przez użytkownika. Jeżeli uważasz, że urządzenie nie 
działa poprawnie, PRZED ODDANIEM GO DO SERWISU LUB DOSTAWCY 
SPRZĘTU GDZIE ZOSTAŁ KUPIONY¸ prosimy o poświęcenie kilku chwil na 
sprawdzenie możliwych przyczyn nieprawidłowej pracy: 

PROBLEM SPRAWDŹ 

Urządzenie nie załącza się. 1. Sprawdź połączenia przewodów 
zasilających. 

2. Upewnij się, że w gniazdku 
zasilającym jest napięcie. 

3. Sprawdź, czy przewód zasilający nie 
jest uszkodzony. 

Załącza się sprężarka, tlen nie jest 
podawany. 

Sprawdź wszystkie połączenia 
przewodów tlenowych od nawilżacza 
do kaniuli. 

Ograniczony przepływ tlenu. 1. Sprawdź czy przewody tlenowe nie 
są uszkodzone lub zagięte. 

2. Sprawdź napięcie w gniazdku 
zasilającym. 

Włącza się alarm. Przenieś urządzenie do dobrze 
wentylowanego pomieszczenia. 

 

 

OLV-B1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Waga 5,4 kg 
Wymiary (Szer.) 298 mm; 

(Głęb.) 195 mm; 
(Wys.) 357 mm 

Zasilanie C 220V/50Hz 
Pobór mocy 95W przy 

normalnym 
obciążeniu 

Czystość tlenu 40%@5L; 60%@3L; 
90%@1L 

  
Parametry otoczenia 
 

 

Zakres temperatur 10oC do 35oC 
Zakres wilgotności powietrza 30% do 75% 
 
 

 

Transportowanie/Magazynowanie 
 

 

Temperatura przechowywania 25oC do 70oC 
Wilgotność przechowywania 10% do 90% 
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GWARANCJA 
 

Jeden rok ograniczonej gwarancji 

Sprężarka Koncentratora Tlenu OLV-B1 objęta jest gwarancją od wszelkich wad 
materiałowych i konstrukcyjnych przez okres jednego roku od daty zakupu. 

Wszelkie wadliwe części zostaną naprawione lub wymienione według uznania 
Twojego Dostawcy Sprzętu jeśli urządzenie nie zostało naruszone lub niewłaściwie 
używane. Upewnij się, że każda usterka nie jest wynikiem nieodpowiedniego 
czyszczenia lub nieprzestrzegania instrukcji. Jeżeli naprawa jest konieczna, należy 
skontaktować się z dostawcą sprzętu, który przekaże Ci dalsze instrukcje. 

 

NOTA 
Niniejsza gwarancja nie obejmuje dostarczenia urządzenia zastępczego oraz nie 
kompensuje kosztów poniesionych na wynajem innego urządzenia na czas 
prowadzenia naprawy. 

*Dzieci w wieku pięciu lat i poniżej powinny zasięgnąć porady lekarza PRZED 
UŻYCIEM  Koncentratora Tlenu OLV-B1. 

*Niezależnie od wieku pacjenta maksymalne korzystanie z urządzenia nie 
powinno przekraczać dwóch godzin dziennie. 

Nota producenta 

Dziękujemy za zakup Koncentratora Tlenu OLV-B1. Zależy nam, aby wszyscy nasi 
klienci byli zadowoleni z zakupu urządzenia. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, 
prosimy o przesłanie ich na nasz adres. 

 

Dystrybutor: 

 


