
Rövid útmutató  
az otthoni oxigénkoncentrátorhoz

Érintett típusok: DE-1S/DE-1SW/DE-2S/DE-2SW
A kép csak illusztráció, mindig figyeljen az adott készülék jellemzőire.
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Gyakori kérdések

 Beindítás után buborékok vannak a víztartályban, viszont nem jön oxigéngáz az 
oxigénkimenetből. Mi okozhatja ezt?

 Ok: Nincs megfelelően behelyezve a párásító víztartály tetején lévő gumidugó.
 Hibaelhárítás: Vegye ki a párásító víztartályt, és helyezze be megfelelően a gumidugót.

 Furcsa szaga van a készülékből jövő oxigéngáznak. Mi okozathatja ezt?
 Ok: A készülék kezdeti használatakor az összekötőcső és más műanyag alkatrészek 

kibocsáthatnak valamilyen szagot; ez normális jelenség. 
 Hibaelhárítás:  A készülék használata során ez fokozatosan meg fog szűnni; ezt 

felgyorsíthatja oly módon, hogy néhány alkalommal beáztatja a csövet ecet és meleg víz 
1:3 arányú oldatába, majd kiöblíti tiszta vízzel, és hagyja megszáradni jól szellőző helyen.

 A készülék néhány másodpercenként „puffogó” hangot ad ki. Mi okozathatja ezt?
 Ok: Ez a nitrogén kieresztésének a hangja, amikor a készülék szabályosan működik, tehát 

nem hibajelenség. 
 Hibaelhárítás:  Ez normális jelenség, nem hiba, ezért figyelmen kívül hagyható.

 Miért kell vizet tölteni a készülékbe?
 Ok: A vízre az oxigén nedvesítéséhez van szükség, hogy ne szárítsa ki az orrát, miközben 

belélegzi, de a készülék víz hozzáadása nélkül is működtethető. 
 Hibaelhárítás: Tisztított vizet használjon, ami lehet palackozott víz, felforralt és 

visszahűtött víz, ásványvíz, vagy más tiszta forrásból származó víz. A víztartályt csak a 
maximális vízszint jelzéséig szabad feltölteni, és javasolt 1-2 naponta cserélni a benne 
lévő vizet.

 víz folyik ki az oxigénkimeneten. Mi okozhatja ezt?
 Ok: (1) A tartályban lévő víz szintje a maximális jelzés fölött van.
  (2) Víz van a zöld színű vízgyűjtőben, amely a csővezetékbe van beiktatva. 
 Hibaelhárítás: (1) Öntse ki a vizet a víztartályból, indítsa el a készüléket víz nélkül,  

        és csak az után töltse fel újból vízzel, ha már nem folyik víz  
        az oxigénkimenetből. 

   (2) Öntse ki a vizet a vízgyűjtőből.

 Milyen fogyóeszközök szükségesek a készülék használatához?
 Ok: A készülék használatához nincs szükség fogyóeszközökre; bekapcsolása után rögtön 

használatba vehető.
 Hibaelhárítás: Hosszú távú használat során meg kell tisztítani, illetve ki kell cserélni azt 

a szűrőt, amely a készülék hátulján lévő fehér, henger alakú levegőbemenet mögött 
található, továbbá ki kell cserélni a víztartály levegőbemeneti/-kimeneti nyílásánál lévő 
tömítőgyűrűt, amennyiben megsérül.
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Előkészületek  
az első használat előtt

 Balra nyomva vegye ki  
a víztartályt.

 Húzza ki a víztartály gumidugóját, 
öntsön a tartályba tisztított vizet, 
és ügyeljen rá, hogy ne töltse  
a maximális vízszint jelzése fölé.

 Csatlakoztassa az oxigéncsövet  
az oxigénkimenethez.

 Ha fejpántos belégzőszereléket 
használ, azt úgy igazítsa el, hogy 
a kimenet az orrnyílásaihoz 
kerüljön.

 Állítsa be az oxigén áramlási 
sebességét és koncentrációját az 
igényeinek megfelelő fokozatra.

 Ha orrkanülös belégzőszereléket 
használ, először igazítsa a két 
kimenetet (vagyis az „orrvillát”) 
az orrnyílásaiba, majd rögzítse a 
csövet a gumigyűrűvel.

 Helyezze vissza a víztartály 
gumidugóját, igazítsa egymáshoz 
a víztartály levegőkimenetét és 
a megfelelő nyílást, majd tegye 
vissza a víztartályt az eredeti 
helyére.

A víztartályt és a bemeneti levegőszűrőt 
hetente egyszer meg kell tisztítani.

 Elforgatással nyissa ki a vízgyűjtőt, öntse ki az 
összegyűlt vizet, mossa ki megfelelő mennyiségű 
5%-os ecettel, öblítse ki csapvízzel, hagyja 
megszáradni, végül szerelje vissza a helyére.

A páráSító víztArtály tiSztítáSA

A lEvEgőSzűrő tiSztítáSA ÉS cSErÉjE

A vízgyűjtő tiSztítáSA

 Húzza ki a gumidugót a víztartályból, öntsön 
megfelelő mennyiségű 5%-os ecetet a 
víztartályba, szorosan zárja be a gumidugóval, 
majd a tisztításhoz rázogassa a víztartályt.

 Ezután töltsön be tiszta vizet,  
ismét rázogassa, majd többször öblítse ki.

 Ezután töltsön be tiszta vizet,  
ismét rázogassa, majd többször öblítse ki.

 Hagyja megszáradni a szűrőt,  
majd helyezze be (ha nem szárazon helyezi 
be, és úgy kezdi használni, csökkenhet  
az oxigén koncentrációja).

 A csap alá tartva mossa ki a szűrőnyílásból  
a port és egyéb szennyeződéseket.

Megjegyzés:  
a szűrő cseréjéhez ugyanúgy kell kivenni  
a szűrőt, mint a tisztításhoz.


