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Dziękujemy za wybór koncentratora tlenu produkowanego przez naszą firmę - Olive. 
 
Urządzenie wykorzystując zasadę adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA), przepuszcza powietrze przez sito 
molekularne aby oddzielić tlen od azotu. Odseparowany tlen przepuszczany jest przez nawilżacz a 
następnie dostarczany pacjentowi poprzez kaniulę.  


W celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności użytkowania, prosimy o dokładne zapoznanie 
się z niniejszą instrukcją. 

1. Funkcje tlenu 
Dostarczając tlen pacjentom, urządzenie pomaga w leczeniu chorób układu krążenia, naczyń mózgowych, 
chorób układu oddechowego, przewlekłego obturacyjnego zapalenia płuc i podobnym.

Dodatkowe dotlenie jest w szczególności polecane osobom w średnim i starszym wieku o słabej 
sprawności fizycznej, kobietom w ciąży, studentom oraz w przypadkach fizjologicznego niedotlenienia 
różnego stopnia. Może również eliminować zmęczenie i przywracać funkcje somatyczne po dużym 
wysiłku fizycznym lub psychicznym.


2. Zakres stosowania 
Ma zastosowanie jako koncentrator tlenu w placówkach medycznych oraz prywatnych domach.


3. Cechy produktu 
- Łatwa obsługa

- Stabilna praca

- Bezproblemowa konserwacja

- Niskie koszty utrzymania


4. Specyfikacja i model 

Funkcja atomizacji (opcjonalnie)


Kod produktu, maksymalny zalecany przepływ
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1. Product Overview  
Welcome to choose the oxygen concentrator manufactured by our company!
Our oxygen concentrator adopts 220V/110V AC power supply, uses air as raw 
material and high-quality molecular sieve as adsorbent, and adopts the principle 
of pressure swing adsorption (PSA) to directly separate oxygen from nitrogen at 
normal temperature, oxygen of high purity is thereby produced.
In order to ensure the safety and effectiveness of oxygen concentrator, please read 
this manual carefully before using the machine, so as to have a comprehensive 
understanding and knowledge of the product performance as well as correct 
operation and maintenance methods. Please strictly observe relevant safety 
precautions during installation, use and maintenance. 

1. Functions of oxygen
By supplying oxygen to patients, the machine can help the treatment of 
cardiovascular and cerebrovascular diseases, respiratory diseases, chronic 
obstructive pneumonia etc. and the rehabilitation of anoxic patients.
Oxygen absorption can improve physical oxygen supply condition and achieve 
the purpose of oxygenating care. It is suitable for the middle-aged and elderly, 
SHRSOH�ZLWK�SRRU�SK\VLFDO�¿WQHVV��SUHJQDQW�ZRPHQ��VWXGHQWV�DQG�RWKHU�SHRSOH�ZKR�
suffer different degrees of physiological hypoxia. It can also eliminate fatigue and 
restore somatic function after heavy physical or mental exertion.

2. Scope of application
It is applicable for oxygen concentrator in medical institutions and family etc. for 
the use of anoxic patients.

3. Product features 
1. Plastic casing, novel design, simple operation, stable operation, easy 
maintenance.
2. Generate oxygen adopting physical methods, with air as raw material, 
without the use of additives, only needing power supply, with low cost. 
���$GRSW�SUHVVXUH�VZLQJ�DGVRUSWLRQ��36$��WHFKQRORJ\�RI�HI¿FLHQW�PROHFXODU�VLHYH��
ZLWK�VLPSOH�SURFHVV�ÀRZ�DQG�ORZ�HQHUJ\�FRQVXPSWLRQ�

���6SHFL¿FDWLRQ�	�PRGHO 

                                            Atomization function(optional)
��������������������������������������������3URGXFW�FRGH��PD[LPXP�UHFRPPHQGHG�ÀRZ

XXX-5A W
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Bezpieczeństwo podczas użytkowania




1. Ten produkt nie może być używany do podtrzymywania życia lub podtrzymywania życia. Pacjenci, 
którzy nie potrafią wyrazić dyskomfortu lub nie słyszą lub nie widzą sygnałów alarmowych, 
wymagają dodatkowej opieki.


2. W pewnych warunkach terapia tlenowa może być szkodliwa. Pacjenci powinni prawidłowo 
kontrolować przepływ tlenu i czas wchłaniania tlenu pod kierunkiem lekarza.


3. Nadmierne użycie tlenu o wysokiej czystości ma toksyczny i uboczny wpływ na organizm ludzki. 4. 
Osoby cierpiące na poważne zatrucie tlenkiem węgla nie powinny używać tego produktu.


4. Jeśli koncentrator tlenu nie działa prawidłowo lub jeśli czujesz się nieswojo, natychmiast przestań go 
używać i skonsultuj się z lekarzem lub dostawcą w celu rozwiązania problemu.


5. Koncentrator tlenu nie może być używany w miejscach z otwartym płomieniem. 

6. Zasilanie musi być zgodne z elektrycznymi przepisami bezpieczeństwa. Koncentratora tlenu nie 

wolno używać, gdy wtyk uziemienia zasilania nie jest zgodny z przepisami, w przeciwnym razie może 
to spowodować obrażenia ciała. 


7. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy firmy. 
Nieautoryzowany serwis może spowodować obrażenia, unieważnienie gwarancji lub spowodować 
kosztowne uszkodzenia.
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Cechy konstrukcyjne3. Structural Features
2XU�R[\JHQ�FRQFHQWUDWRU�PDLQO\�FRQVLVWV�RI�PDFKLQH��ÀRZ�PHWHU�DQG�KXPLGL¿HU�
bottle, as shown Figure 1.

Figure 1
Overload protector: protect the machine from electricity overload.

Display: show the machine working status.

$LU�LQOHW�¿OWHU��SUHYHQWV�GLUW��GXVW��DQG�OLQW�IURP�HQWHULQJ�\RXU�XQLW�� LQFOXGH�¿UVW�
IRDP�¿OWHU�DQG�KLJK�HI¿FLHQF\�¿OWHU�

Display

Overload Protector

 Air Inlet Filter

Power Switch [ I =ON
O=OFF

+XPLGL¿HU�&RQQHWRU�7XEH

Flow Meter Knob 

Flow Meter 

+XPLGL¿HU�%RWWOH
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Ekran

Włącznik / wyłącznik

Bezpiecznik

Filtr powietrza
Nawilżacz powietrza

Przepływomierz

Pokrętło przepływomierza

Rurka połączeniowa nawilżacza
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1. Temperatura otoczenia: 10 ° C ~ 40 ° C

2. Wilgotność otoczenia: 30% ~ 75%

3. Ciśnienie atmosferyczne otoczenia: 860 hPa ~ 1060 hPa

4. Wymagane zasilanie: 220 V ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz / 110 V ± 15 V, 60 Hz ± 1 Hz

5. W otaczającym środowisku nie powinno być gazów powodujących korozję ani silnego pola 

magnetycznego.


Środki ostrożności podczas instalacji 

Dane techniczne

Instalacja produktu



1. Koncentrator tlenu powinien być zainstalowany w pomieszczeniach wentylowanych bez pyłu, 

żrących, toksycznych lub szkodliwych gazów lub dymu. 

2. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego, a odległość od ścian i innych obiektów powinna być 

większa niż 10 cm.

3. Koncentrator tlenu nie powinien być instalowany w miejscach z otwartym płomieniem, źródłem 

ognia, wilgocią, zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturą. Poza tym nie należy go używać w 
zamkniętym pomieszczeniu (przestrzeni).


4. Na koncentratorze tlenu nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów, zbiorników na wodę lub olej.

5. Koncentratora tlenu nie należy umieszczać na miękkich powierzchniach (np. łóżku, kanapie), które 

mogą powodować przechylanie się lub wywrócenie, unikać wyłączenia lub spadku stężenia tlenu 
spowodowanego zbyt wysoką temperaturą w wyniku zablokowania wlotu lub wylotu powietrza.


6. Koncentrator tlenu powinien być postawiony na stabilnym poziomym gruncie, w przeciwnym razie 
zwiększy się hałas podczas pracy.


7. Jeśli napięcie sieci jest niestabilne i przekracza zakres 220 ± 22 V lub 110 V ± 15 V, przed użyciem 
należy zainstalować stabilizator napięcia.


8. Proszę używać bezpiecznego i kwalifikowanego gniazdka oraz okablowania z certyfikatem CE.
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Użytkowanie produktu



1. Podczas użytkowania zapewnić niezakłócony wylot tlenu na dnie koncentratora, w przeciwnym razie 
może to spowodować wewnętrzne przegrzanie.

2. Gdy przepływ tlenu jest mniejszy niż maksymalny możliwy, stężenie tlenu osiąga 90%. Gdy przepływ 
przekroczy maksymalny zalecany, stężenie tlenu będzie maleć wraz ze wzrostem przepływu.

3. Koncentrator tlenu osiągnie określoną wydajność po 10 minutach od uruchomienia.

4. Podczas pracy koncentratora słychać przerywany dźwięk wypuszczanego powietrza (co około 6 
sekund), jest to zjawisko normalne.

5. Po osiągnięciu minimalnego poziomu wody w zwilżaczu, wymienić wodę na nową. 

6. Urządzenie wymaga minimum 5 minutowych przerw pomiędzy zabiegami.

7. Gdy stężenie tlenu jest nieprawidłowe, zaprzestań używania i skontaktuj się z dostawcą lub 
producentem w celu sprawdzenia i konserwacji.

8. Sito molekularne starzeje się pod wpływem czasu użytkowania, środowiska itp., Powodując 
nieodwracalne zmniejszenie ilości tlenu. W przypadku tego zjawiska należy skontaktować się z 
dostawcą lub producentem w celu wymiany sita molekularnego.

9. Podczas długotrwałego nieużywanie koncentratora należy odłączyć przewód zasilający.
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Obsługa panelu sterowania 

Wybierz lokalizację, która umożliwia koncentratorowi zasysanie powietrza z pomieszczenia bez 
ograniczeń. Upewnij się, że urządzenie znajduje się co najmniej 10 cm od ścian, mebli, a zwłaszcza 
zasłon, które mogą utrudniać odpowiedni przepływ powietrza do urządzenia. Nie umieszczaj urządzenia  
w pobliżu źródeł ciepła.

2. Po przeczytaniu instrukcji obsługi podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego. 

3. Wykonaj krok 1 lub krok 2 jak opisano poniżej. 

1. Jeśli nie używasz nawilżacza, podłącz rurkę nosową (kaniulę) do portu wylotowego tlenu, jak 
pokazano na rysunku 3. 

2 Jeśli korzystasz z nawilżacza, wykonaj poniższe czynności:

A. Napełnij czystą wodą destylowaną do poziomu między „Max” a „Min”

B. Zamontuj napełniony nawilżacz na pasku na górze urządzenia, jak pokazano na rysunku 4.




10. Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że filtr wlotu powietrza (z tyłu urządzenia) jest 
czysty.

11. W przypadku rozlania płynu na urządzenie wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę z gniazdka 
elektrycznego przed przystąpieniem do czyszczenia.

12. Jeśli podczas tlenoterapii odczuwasz dyskomfort, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

13. Nie udostępniaj kaniuli nosowej i nawilżacza innym osobom, aby uniknąć zakażenia krzyżowego.

14. Jeśli koncentrator tlenu jest podłączony do zasilania, urządzenie powinno być pod kontrolą.
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2. Operation
Control panel of oxygen concentrator is shown in Fig 2.

Figure 2

1. Select a location that allows the concentrator to draw in room air without being 
restricted. Make sure that the device is at least 10cm away from walls, furniture, 
DQG�HVSHFLDOO\�FXUWDLQV�WKDW�FRXOG�LPSHGH�DGHTXDWH�DLUÀRZ�WR�WKH�GHYLFH��'R�QRW�
place the device near any heat source.
2. After reading this user manual, plug the power cord into a electrical outlet. 
3. Do either Step A or Step B below.
① If you are not using a humidifer, connect your nasal cannual to a oxygen 
outlet port,as shown in the Figure 3.
②�,I�\RX�DUH�XVLQJ�D�KXPLGL¿HU��IROORZ�WKH�VWHSV�EHORZ�
A��)LOO�WKH�SXUH�ZDWHU��RU�GLVWLOOHG�ZDWHU��WR�\RXU�KXPLGL¿HU��WKH�ZDWHU�OHYHO�LV�
between" Max ' and "Min"
B��0RXQW�WKH�¿OOHG�KXPLGL¿HU�LQWR�WKH�VWUDS�RQ�WKH�WRS�RI�GHYLFH��DV�VKRZQ�LQ�
the Figure 4.

Figure 3                                        Figure 4
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modeli)

Całkowity czas 
zabiegu
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C. Podłączyć rurkę łączącą nawilżacz do portu wylotowego tlenu, jak pokazano na rysunku 5. 
D. Podłącz drugi koniec rurki łączącej nawilżacz do górnej części nawilżacza. jak pokazano na rysunku 6. 
E. Podłącz rurkę nosową (kaniulę) do butelki nawilżacza. 


3. Przełącz włącznik do pozycji ON [I], wyświetlacz LED zaświeci się. 
4. Naciśnij przycisk WŁ. / WYŁ., Urządzenie jest włączone. Możesz natychmiast rozpocząć oddychanie 
przy pomocy urządzenia, nawet jeżeli nie osiągnięcie wystarczającego stężenia tlenu.. (Rysunek 7) 
6. Wyreguluj przepływ powietrza do zalecanego ustawienia, obracając pokrętło na górze przepływomierza, 
aż kulka znajdzie się pośrodku linii oznaczającej właściwy przepływ. (Rysunek 8)

1 Ciągły tryb pracy: 
Naciśnij przycisk „ON / OFF”, koncentrator tlenu zostanie uruchomiony i przejdzie w tryb 
„Ciągły”. Wyświetlacz LCD wyświetla upływający czas pracy. 

2 Tryb pracy timera: 
Po uruchomieniu koncentratora tlenu, naciśnij przycisk „timing +”, koncentrator tlenu przejdzie w tryb 
pracy z odliczaniem czasu pracy. Po naciśnięciu przycisku „timing +” ustawiony czas zostanie zwiększony 
o 10 minut (maksymalny ustawiony czas to 480 minut); Po naciśnięciu przycisk „timing-”, ustawiony czas 
zmniejszy się o 10min. Po upływie ustawionego czasu urządzenie zatrzyma pracę. 

 

C��&RQQHFW�WKH�KXPLGL¿HU�FRQQHFWRU�WXEH�WR�WKH�R[\JHQ�RXWOHW�SRUW��DV�VKRZQ�
in the Figure 5.

D��&RQQHFW�WKH�RWKHU�HQG�RI�WKH�KXPLGL¿HU�FRQQHFWRU�WXEH�WR�WKH�WRS�RI�WKH�
KXPLGL¿HU��DV�VKRZQ�LQ�WKH�)LJXUH���
E��&RQQHFW�\RXU�FDQQXDO�WR�WKH�KXPLGL¿HU�ERWWOH�

Figure 5                                        Figure 6

4. Press the power switch to the ON [I] position. Initially, the LED display will 
illuminate. 

5. Press ON/OFF button, the device is turned on.You can begin breathing from 
the device immediately even though it typically takes mins to reach oxygen purity 
VSHFL¿FDWLRQV���)LJXUH���
���$GMXVW�WKH�ÀRZ�WR�WKH�SUHVFULEHG�VHWWLQJ�E\�WXUQLQJ�WKH�NQRE�RQ�WKH�WRS�RI�WKH�
flow meter until the ball is centered on the line marking the specific flow rate.
(Figure 8)

Figure 7                                       Figure 8

7. Put on the nasal cannua, then you can use machine properly.

8. When you are not using the oxygen concentrator, press the power switch to the 
OFF [O] position.
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Urządzenie uruchomi alarm dźwiękowy i wizualny, gdy system wykryje awarie. 


A. W przypadku spadku zasilania sieciowego trwającego powyżej 30s.  

W sytuacji spadku zasilania sieciowego należy odłączyć urządzenie oraz przepiąć do innego źródła prądu. 
Jeżeli problem nadal będzie występował nie podłączaj urządzenia ponownie. Skonsultuj z 
wykwalifikowanym specjalistą stan przyłączy elektrycznych. 


B. Koncentrator tlenu jest stosowany z następującymi domyślnymi funkcjami kontrolnymi 

1 Ciśnienie, wartości stężenia tlenu domyślne (opcjonalnie). 


2 Ustawienia domyślne sprężarki.


3 Niskie stężenie tlenu (opcjonalnie).

Znaczenie lampek kontrolnych 

2. Alarm stężenia tlenu (opcjonalnie) 

1 Gdy stężenie tlenu wynosi ≥ 82% (3%) - zielona lampka zapali się, co oznacza, że maszyna działa 
prawidłowo.


2 Gdy stężenie tlenu spadnie do poziomu < 82 72% (± 3%) - żółta lampka zapali się, należy natychmiast 
skontaktować się z dostawcą. Użytkownik może korzystać z urządzenia, do chwili kontaktu z serwisem.


3 Gdy stężenie tlenu spadnie do poziomu < 72% (± 3%) - czerwona lampka zapali się, urządzenie 
dodatkowo poinformuje stan ciągłym sygnałem dźwiękowym. Urządzenie automatycznie przerwie pracę. 
Należy natychmiast wyłączyć maszynę oraz skontaktować się z serwisem.


UWAGA: przy każdym uruchomieniu, koncentrator tlenu będzie osiągał najlepsze parametry po około 30 
minutach pracy.

Symbol Stan Kolor alertu Dźwięk alertu Opis

Stan dobry: stężenie tlenu ≥82% (+ 3%) Zielony Brak Poziom tlenu w normie

72% (± 3%) ≤ stężenie tlenu <82% (+ 3%) Żółty Przerywany dźwięk Niski poziom tlenu

Ustawienia domyślne systemu

1) stężenie tlenu <72% (± 3%);

2) Alarmujące ciśnienie, domyślne 
wartości cyrkulacji;

3) Domyślne ustawienia sprężarki 
niepokojące.

Czerwony Ciągły dźwięk Zbyt niski poziom tlenu. 
Usterka urządzenia

 

 

Sygnały alarmowe
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 Ostrzeżenie: Ważne jest, aby odłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją.


Uwaga: Nadmiar wilgoci może wpłynąć negatywnie na działanie urządzenia. 


1. Czyszczenie urządzenia: 

Używaj wilgotnej szmatki do wycierania zewnętrznej obudowy.


2. Wyczyść filtr: 

Czyszczenie i wymiana filtra jest bardzo ważna dla stanu technicznego kompresora oraz sita 
molekularnego. Prosimy o terminowe czyszczenie i wymianę zgodnie z wymaganiami.


OSTRZEŻENIE: Koncentrator tlenu nie powinien być uruchamiany przed zainstalowaniem filtra. 


1 Wyczyść filtr powietrza. 
Filtr powietrza należy czyścić raz w tygodniu. Podczas czyszczenia wyjąć filtr piankowy i spłukać czystą 
wodą, można go używać po wyschnięciu. 

2 Wymień filtr Hepa (Rysunek 9) 
Gdy całkowity czas pracy maszyny osiągnie 3000 godzin. Użytkownik musi wymienić filtr Hepa. Otwórz 
pokrywę filtra, wyjmij filtr Hepa, a następnie wymień na nowy. 

3. Wyczyść butelkę nawilżacza. 
Wyjmij butelkę nawilżacza z maszyny. Umyj i wyczyść ciepłą wodą.  
Podczas czyszczenia zwróć uwagę na drożność zaworu  powietrznego w butelce, w razie potrzeby 
przeczyść zawór. 

Ważne! 
Używaj jedynie wody destylowanej.
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Czyszczenie oraz konserwacja

���&OHDQLQJ�	�0DLQWHQDQFH

Warning: It is important to unplug the device before the cleaning and 
maintenance of oxygen concentrator.
Caution: Excess moisture may impair the proper operation of the device.

���&OHDQ�RI�'HYLFH�
Periodically use a damp cloth to wipe down the exterior case of this device.

���&OHDQ�RU�UHSODFH�WKH�¿OWHU
7KH�FOHDQLQJ�DQG�FKDQJLQJ�RI�¿OWHU�LV�YHU\�LPSRUWDQW�IRU�SURWHFWLQJ�FRPSUHVVRU�
and molecular sieve and extending the working time of oxygen concentrator. 
Please timely clean and replace according to requirements.
:$51,1*��2[\JHQ�FRQFHQWUDWRU�VKDOO�QRW�EH�VWDUWHG�EHIRUH�¿OWHU�DUH�LQVWDOOHG�
① &OHDQ�RI�¿UVW�IRDP�¿OWHU��
7KH�¿UVW�IRDP�¿OWHU�VKRXOG�EH�FOHDQHG�RQFH�D�ZHHN��'XULQJ�FOHDQLQJ��GUDZ�RXW�
IRDP�¿OWHU�DQG�ULQVH�ZLWK�FOHDQ�ZDWHU��LW�FDQ�EH�XVHG�DIWHU�QDWXUDO�GU\LQJ��
② 5HSODFH�RI�KLJK�HI¿FLHQF\�¿OWHU�&DOOHG�+HSD�¿OWHU��)LJXUH���

When the machine total working time reach to 3000 hours. The user has to 
UHSODFH�WKH�+HSD�¿OWHU��2SHQ�WKH�¿OWHU�ZLQGRZ��UHPRYH�WKH�KLJK�+HSD�¿OWHU��DQG�
then replace with a new one. 

Figure 9

HEPA Filter 

Air Inlet Filter 

Filter Window

- 11 -

Filtr  Hepa

Pokrywa filtra

Filtr powietrza
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Deklaracja dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej zgodnej z normą EN ISO 60601-1-2 jest 
dostępna na żądanie w siedzibie producenta. 


Urządzenie KONCENTRATOR TLENU OLIVE OLV-5A zostało sprawdzone pod kątem zgodności z normą 
EN ISO 60601-1-2. Urządzenie KONCENTRATOR TLENU OLIVE OLV-5A zostało sklasyfikowane wg. 
normy EN ISO 60601-1-2 jako Grupa 1, Klasa B. 

Urządzenie KONCENTRATOR TLENU OLIVE OLV-5A jest przeznaczone do użytku w profesjonalnych 
placówkach opieki zdrowotnej takich jak: szpitale, kliniki, gabinety rehabilitacyjne jak i przez pacjentów w 
środowisku domowym. 


Wymagania dotyczące warunków przechowywania i transportu 

Model OLV-5A 

Maksymalny proponowany przepływ powietrza 5L/Min 

Maksymalne stężenie tlenu 93%±3% 

Zasilanie 220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz/110v ± 15V,60Hz ± 1Hz 

Ciśnienie wyjściowe tlenu 20Kpa-60Kpa 

Moc urządzenia 300W 

Maksymalna głośność pracy 45dB(A) 

Masa 15kg 

Wymiary 344×306×565mm 

Głośność alarmów ≥40dB 

Praca urządzenia przy przekroczonych wartościach napięcia, temperatury, wilgotności i wysokości może 
obniżyć poziom stężenia tlenu.

Parametry techniczne

Informacje elektromagnetyczne

Transport i przechowywanie



1. Przed transportem lub przechowywaniem wylej wodę z butelki nawilżacza. 

2. Podczas transportu i obsługi, koncentrator tlenu należy przechowywać w pozycji pionowej

3. Gdy temperatura przechowywania spadnie poniżej 10 ° C, przed użyciem umieść koncentrator tlenu 
w temperaturze pokojowej na 8 godzin przed uruchomieniem.

4. Jeśli koncentrator tlenu nie będzie używany przez długi czas, przed ponownym użyciem sprawdź go, 
aby upewnić się, że wszystkie funkcje działają prawidłowo.
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Temperatura -20 °C ~ 55°C

Wilgotność powietrza ≤ 93%

Ciśnienie atmosferyczne 500hPa ~ 1060hPa 
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Koncentrator tlenu należy chronić przed gwałtownymi wstrząsami, uderzeniami oraz przed bezpośrednim 
kontaktem z deszczem lub śniegiem podczas transportu.


Przechowywanie 
Koncentrator tlenu należy przechowywać w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, bez silnego 
nasłonecznienia i gazów korozyjnych. 


Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie problemu

Urządzenie nie działa, gdy jest 
włączone.

(Alarm dźwiękowy wydaje  ciągły 
dźwięk. Wszystkie diody LED są 
wyłączone)

Wtyczka przewodu zasilającego nie 
jest prawidłowo włożona do 
gniazdka elektrycznego.

Upewnij się, że urządzenie jest 
prawidłowo podłączone do źródła 
prądu

Urządzenie nie jest zasilane z 
gniazda elektrycznego.

Sprawdź bezpiecznik lub gniazdo 
zasilające

Awaria wewnętrznych komponentów Skontaktuj się z dostawcą.

Oznaczenie symboli
����6\PEROV�DQG�0HDQLQJV�IRU�6HFXULW\�

5HTXLUHPHQWV

Warning CE mark

Type BF applied part Class II equipment

O Off (power)  I On (power)

Manufacture’s serial number Authorized representative in 
the European community

Date of manufacture Manufacture

Can not be thrown into the 
trash This way up

Fragile   No smoking

1R�RSHQ�ÀDPH Refer to instruction manual/
booklet.

IP21

Protected against access to 
KD]DUGRXV�SDUWV�ZLWK�D�¿QJHU��
Protected against solid foreign 
REMHFWV�RI�ĭ�����PP�DQG�
greater. Protected against 
vertically falling water drops.

Keep dry

- 19 -

Uwagi

Typ części aplikacyjnej

Wyłączenie

Numer seryjny

Data produkcji

Podlega segregacji 

Uwaga szkło

Unikaj otwartego ognia

Klasa szczelności

Jednostka certyfikacyjna

Klasa bezpieczeństwa

Włącznik

Autoryzowany przedstawiciel na EU

Producent

Góra opakowania

Nie używać ognia w pobliżu

Zapoznaj się z instrukcją

Unikaj wilgoci

Rozwiązywanie problemów
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Producent deklaruje, że urządzenie będzie wolne od usterek technicznych oraz będzie działać zgodnie ze 
specyfikacją przez okres 2 lat od daty produkcji lub 5000 godzin (który okres nastąpi wcześniej). 


Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, niewłaściwym użyciem, 
nadużyciem, modyfikacjami i innymi wadami niezwiązanymi z urządzeniem lub produkcją.


Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty ekonomiczne, utratę zysków, koszty ogólne 
lub szkody wtórne, które mogą być spowodowane jakąkolwiek odsprzedażą lub najmem tego produktu.


Urządzenie nie działa, gdy jest 
włączone.

(Alarm dźwiękowy wydaje  ciągły 
dźwięk, świeci się czerwona lampka)

Awaria wewnętrznych komponentów Skontaktuj się z dostawcą.

Świeci się żółta lub czerwona dioda 
LED i okresowo emitowany jest 
sygnał dźwiękowy (tylko model z 
funkcją alarmu stężenia tlenu)

Urządzenie wykryło stan zbyt 
wysokiego stężenia tlenu.

Zmniejsz stężenie tlenu. Odczekaj co 
najmniej 2 minuty, jeśli stan będzie 
się utrzymywał, wyłącz urządzenie i 
skontaktuj się z dostawcą.

Inne problemy z urządzeniem Skontaktuj się z dostawcą.

Gwarancja
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2019 SZYNA REHABILITACYJNA CPM 
Model: OrtoFlex L1

GOOD MEDICA SP. Z O.O. 
Ul. Ziemniaczana 15  
52-127 Wrocław

Napięcie zasilania: 100-240V 50/60Hz, 70VA  
Klasa bezpieczeństwa: II type BF 
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Zhengzhou Olive Electronic Technology Co.,Ltd

Add:11th Floor, Block B, Building 18 Henan International University Science Park (East 
District) 450001 Zhengzhou, Henan PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 

MedPath GmbH 
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Müchen, GERMANYEC RE
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IMPORTER 
Good Medica Sp. z o.o. 
office@goodmedica.pl 

Ziemniaczana 15,  
52-127 Wrocław  
NIP: 7010372451  
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