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POZOR - Přečtěte si instrukce před obsluhou tohoto přístroje 

Váš dodavatel přístroje: 

Kyslík pro život, s.r.o., Kyslikove-koncentratory.eu, Pionýrů 839, 738 01 Frýdek-Místek | Telefon: +420 770 632 923 (PO-PÁ, 10:00-16:00) 

info@kyslikove-koncentratory.eu, www.kyslikove-koncentratory.eu 



 

 

Bezpečnostní pokyny: 

 Tento přístroj nemůže být používán pro udržování života, před jeho použitím je doporučeno 

se ohledně úrovně průtoku kyslíku, četnosti užívání a doby používání poradit s lékařem. 

 Pokud se během užívání kyslíku objeví nepříznivé reakce, kontaktujte prosím svého lékaře, 

nebo dodavatele zařízení. 

 Nezakrývejte nosové kanyly přikrývkou, ničím je nezatěžujte, dbejte, aby se kanyla (hadička) 

nezamotala, vždy musí být zabezpečen volný průtok kyslíku. 

 Pokud přístroj nikdo nepoužívá, vypněte jej. 

 Dbejte požárních předpisů, nevystavujte přístroj zdroji ohně, nekuřte, kyslík podporuje hoření. 

 Před čištěním, prováděním servisu přístroj vždy odpojte od zdroje elektrického napětí. 

 Pokud zařízení právě používáte (či je v elektřině), neotevírejte přední ani zadní kryt. 

 Pokud se vyskytne problém s koncentrací kyslíku (nízká koncentrace), či jiný technický 

problém, přístroj nerozebírejte, vždy kontaktujte servis, či svého prodejce. 

 Pokud se na přístroji spustí jakýkoliv alarm, nebo se objeví jakýkoliv abnormální jev, vždy 

kontaktujte svého prodejce. 

POZOR: 

 Tento kyslíkový koncentrátory by měl být používán v prostředí bez prachu a toxických plynů. 

 V případě, že je okolní vzduch znečištěn, doporučujeme přístroj umístit do dobře větraných 

prostor. Nezakrývejte místo vstupu vzduchu, ani prostory odvodu směsi plynu na zadní straně 

přístroje, v opačném případě může dojít k přehřátí přístroje a jeho poškození. 

 Pokud se ozve 10 s dlouhý, přerušovaný tón (alarm), došlo k problémům s odváděním směsi 

(plynu) z přístroje. 

 Na plný výkon začne přístroj pracovat po 5 minutách provozu. 

 Přístroj je určen k dodávkám lékařského kyslíku a jeho koncentrace dosahuje až 90 %. 

 Do lahve zvlhčovače by měla být nalévána pouze destilovaná voda, případně vychladlá 

převařená voda. Množství vody je na lahvi zvlhčovače vymezeno ryskami. 

 Používejte pouze lahev zvlhčovače, která byla dodána společně s přístrojem.  

 Lahev zvlhčovače a filtry je nutno čistit, lahev zvlhčovače nejméně 1 x za 3 dny, filtry pak 

každých cca. 100 hodin provozu, vnitřní filtry každých 3000 hodin provozu. 

 Pokud při nastavování průtoku kyslíku ukazuje přístroj nulu, okamžitě jej vypněte a vše 

zkontrolujte. 

 Nezapínejte a nevypínejte přístroj příliš často. Opakované použití přístroje je možné po 5 

minutách od jeho vypnutí, jinak je zkracována jeho životnost. 

 Každé 2 až 3 dny vyměňte vodu v lahvi zvlhčovače, obzvláště v létě. Pokud kyslíkový 

koncentrátor po dobu několika dnů nepoužíváte, vodu z nádobky zvlhčovače vylijte a nádobku 

vysušte.  



 Kyslíkové hadičky by měly být udržovány čisté a měly by se občas desinfikovat 75 % roztokem 

lékařského alkoholu, nebo jiným dezinfekčním přípravkem. Abyste zabránili přenosu infekcí, 

hadičky nesdílejte.  

Poznámka: Přístroj může být použit i v autě a to za pomoci elektrického konvertoru. 

Představení produktu: 

Kyslíkový koncentrátor MINI M1 se přizpůsobuje výkyvům tlaku díky absorpčním principům, které při 

stálé teplotě ze vzduchu oddělují kyslík, dusík a ostatním plyny. Při provozu přístroje, je kyslík, který 

vyhovuje lékařským standardů ze vzduchu oddělován konstantně. Kyslík je generován čistě fyzickou 

metodou, bez použití chemických přípravků. Kyslíkový koncentrátor je schopen stabilně dodávat kyslík 

až 2 pacientům současně a to bezpečně, spolehlivě a s nízkými náklady. Klíčové součásti přístroje mají 

dlouhou životnost, celková životnost přístroje je až 20 000 hodin. Kyslíkový koncentrátor nesnižuje 

během svého provozu koncentraci kyslíku v místnosti.  

Škála použití: 

Přístroj slouží ke generování kyslíku, který může být použit pro lékařské účely. 

 

Provozní podmínky: 

 Okolní teplota: 10 až 40 stuňů 

 Relativní vlhkost: 30 – 85 % 

 Talk vzduchu: 700 – 1060 hPa 

Přístroj nesmí být vystaven silnému magnetickému poli. 

 

Technická specifikace přístroje: 

Koncentrace kyslíku: od 90% při 1 l/min % až po 30% při 5L/min 

Hlučnost: 45 dB 

Příkon: 90 W 

Napájení: AC 220V & DC 12V - volitelné  

Výška: 320 mm 

Šířka: 199 mm 

Hloubka: 324 mm 

Hmotnost: 6 kg 

  

DŮLEŽITÉ: 

Prodejce (distributor) tohoto přístroje nezodpovídá za jakékoliv případné škody na majetku či 

zdraví, které by mohly být přístrojem způsobeny při jeho používání. Za tyto případné škody je 

zodpovědný přímo výrobce zařízení. 

V případě reklamace samotného zařízení a jeho příslušenství se obraťte přímo na svého prodejce 

(distributora) zařízení, od kterého jste přístroj pořídili. 

 

 

 

 



Popis přístroje: 

 

Použití přístroje: 

 

 

1. Sundejte z přístroje láhev zvlhčovače a sundejte z vrchní gumovou kryt, láhev naplňte po 

vyznačenou rysku vodou (doporučena je destilovaná voda), poté gumovou krytku opět 

nasaďte zpět. Následně sundejte druhou gumovou krytku pod nádržkou na vodu a do této 

přidejte kapku esenciálního oleje.  

2. Připojte k přístroji veškeré příslušenství a zapojte jej do elektrické sítě. Poté stiskněte tlačítko 

zapnutí/vypnutí přístroje. 

3. Pomocí tlačítka nastavení průtoku nastavte požadovanou hodnotu. Průtok po uvedení 

přístroje do provozu bude vždy stejný, jako při předchozím užívání (nastavení). Stiskem 



tlačítka nastavení průtoku (M) nastavte požadovanou hodnotu (na výběr jsou tyto: 1 L/min, 2 

L/min, 3 L/min, 4 L/min, 5 L/min) – hodnoty nastavení průtoku jdou cyklicky, pokud při 

průtoku 5 L/min stisknete opět tlačítko nastavení průtoku (M), přístroj automaticky přejde na 

hodnotu 1 L/min, dalším stiskem na 2 L/min, atd.). Po nastavení průtoku se na displeji 

automaticky ukáže i hodnota koncentrace kyslíku při dané hodnotě průtoku. 

4.  Připojte nosní hadičku ke kyslíkovému výstupu koncentrátoru a můžete začít provádět 

oxygenoterapii (doporučeno je alespoň 30 až 60 minut). 

5. Po skončení oxygenoterapie stiskněte pro ukončení provozu přístroje tlačítko 

vypnutí/zapnutí a zároveň prosím přístroj odpojte z elektrické sítě. 

6. Nastavení časovače probíhá stiskem tlačítka časovače, na němž jsou vyobrazeny hodiny. Na 

displeji přístroje začnou blikat údaje, za pomoci tlačítka pro nastavení času nastavte 

požadovanou hodnotu (maximum je 5 hodin). Pro potvrzení požadované hodnoty stiskněte 

opět tlačítko časovače. Zrušení nastavené doby provozu přístroje provedete v průběhu jeho 

používání stiskem tlačítka časovače. 

 

Popis údržby: 

 

Všechny úkony spojené s údržbou přístroje provádějte pouze ve chvílích, kdy je přístroj 

odpojen od elektrické sítě! 

 

1. Čištění vnějších ploch přístroje provádějte asi 2 krát za měsíc a to měkkým, vlhkým 

hadříkem s malým množstvím čisticího prostředku, následně přístroj suchým hadříkem 

osušte.  

2. Velmi důležitým krokem každodenní údržby je čištění filtru vstupního vzduchu, toto 

provádějte nejméně 2 krát za měsíc. (POSTUP: na obou stranách uvolněte pření mřížku a 

filtry vyčistěte za pomoci detergentu a následně je propláchněte větším množstvím čisté 

vodě, nechte uschnout a následně vložte zpět do přístroje) 

 

3. Filtr sání je nutné čistit v intervalech 3000 h, otevřete krytku filtru na zadní straně 

přístroje, odpojte a vyjměte filtrační láhev. Vyčistěte okno filtru za pomoci detergentu, 

následně opláchněte větším množstvím čisté vody a vyčkejte, dokud filtr na vzduchu 

samovolně neuschne. 

4. Elektrická pojistka je umístěna uvnitř, na tištěném spoji, pro její výměnu prosím navštivte 

profesionální servis.  



 

 

Podmínky pro transport a skladování: 

 Teplota: - 20 – 45 ˚C 

 Vlhkost: nižší než 95 % 

 

Problémy s přístrojem a jejich možné řešení: 

PROBLÉM: PŘÍČINA: ŘEŠENÍ: 

Přístroj po zapojení 
do elektrické sítě 

nefunguje. 

1. Přístroj není správně 
zapojen do elektrické sítě. 

1. Zkontrolujte, zda je přístroj 
zapnut a zapojen do elektrické 
sítě. 

2. Spálená pojistka. 2. Vyměňte ochrannou pojistku. 

3. Nefunkční kondenzátor 
kompresoru uvnitř přístroje. 

3. Nechte vyměnit kondenzátor. 

4. Nefunkční kompresor. 4. Nechte vyměnit kompresor. 

Z přístroje nevychází 
žádný kyslík, nebo je 

úroveň průtoku 
velmi nízká. 

1. Skřípnutá, nebo 
překroucená nosní hadička. 

1. Znovu připojte kyslíkovou 
hadičku. 

2. Ucpaný vzduchový filtr. 2. Vyčistěte filtr. 

3. Krytka zvlhčovací nádobky 
prosakuje. 

3. Sejměte a odšroubujte kryt, 
zablokujte po zapnutí výstup 
kyslíku prstem, po 5 vteřinách by 
se měl ozvat zvuk. 

Příliš hlučné 
odvádění plynu z 

přístroje. 

1. Odpadlo připojení tlumiče 
(spojení) odvádění plynu. 

1. Tlumič správně zapojte. 

2. Tlumič je poškozen. 2. Nechte si tlumič vyměnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁRUČNÍ LIST 

Název výrobku : Oxygen concentrator MINI M1           Sériové číslo :……………………………………. 

 

Datum nákupu : ………….…………………………..         Záruka se uplatňuje od : ……………………………. 

 

Jedná se o zařízení (výrobek) homologované pro užívání v České republice a provozované dle 

následujících podmínek: 

I. Musí být zachovány provozní teploty v rozmezí +0°C až 40°C a vlhkost vzduchu pod 80% 
RH. 

II. Zařízení (výrobek) nesmí podléhat cizím vibracím, nesmí být umístěna v blízkosti silného 
elektromagnetického pole a nesmí být vystaveno přímému slunečnímu záření. 

III. Elektrická zásuvka 230/50Hz musí být zapojena dle platných norem ČSN. 
IV. K ošetření zařízení (výrobku) nepoužívejte rozpouštědla, pouze vlhký hadřík. 

Firma zaručuje bezproblémový chod zařízení po dobu 24 měsíců, při dodržení výše uvedených 

provozních podmínek a níže uvedených výjimek, na které se záruka nevztahuje, nebo jen z části. 

Prodávající je povinen v případě oprávněné záruční poruchy (vady), tuto poruchu (vadu) následně 

odstranit a to nejpozději do 30-ti dnů od převzetí výrobku do záruční opravy. 

Záruka se nevztahuje na: 

1) Poruchy způsobené elektrickým přepětím sítě, nebo bleskem. 
2) Poruchy způsobené naindukovaným přepětím ve vedení telekomunikačních sítí. 
3)  Poruchy a vady způsobené náhodným poškozením jinými okolními živly (požár, povodeň a 

jiné) 
4) Poruchy způsobené neoprávněným zásahem uživatele. 
5) Poruchy způsobené nedbalou manipulací (pád při přenosu a jiné). 
6) Spotřební materiál. Jde o součástky opotřebované provozem a jejich nutná pravidelná 

výměna. 
7) Podmínkou reklamace v době záruky je dodání kompletní techniky v obalech spolu se 

záručním listem a paragonem, nebo fakturou s dokladem o zaplacení. 
8) Kupující je povinen na své náklady provádět pravidelnou údržbu, prohlídky a čištění zařízení. 
9) Prodávající nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví, nebo majetku, vzniklou 

z důvodu špatné obsluhy, nebo manipulace se zařízením. 
10) Prodávající neodpovídá za špatný a výkonu neúměrný chod zařízení, způsobený nesprávnou 

obsluhou, nebo použitím na nevhodném zařízení. 
Vrácení zboží  

Pokud Vám zboží z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, můžete jej do 14 dnů od převzetí zboží vyměnit, případně si nechat vrátit 

peníze. Jedná se tedy o odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů ze strany zákazníka do 14 dnů od převzetí zboží dle 

zákona č.89/2012 v souladu s § 1820. Přístroje mohou být Vámi vyzkoušeny a to po dobu maximálně 10 hodin. Přístroje 

nemohou být používány! V takovém případě již není možnost využít tohoto způsobu vrácení přístrojů a při porušení této 

podmínky nebudeme vrácení zboží akceptovat, jelikož již bude považováno za zboží používané, nikoliv pouze vyzkoušené! 

 

Kupující potvrzuje, že převzal dané zařízení bez závad a byl seznámen s provozními a záručními podmínkami. 

 

………………………………………………….                                                       …………………………………………………...                 

       kupující                                                     prodávající 

 

 


