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NEPOUŽÍVEJTE TOTO ZAŘÍZENÍ, DOKUD SI PRVNĚ NEPŘEČTETE A NEPOROZUMÍTE TOMUTO 

MANUÁLU. POKUD NEROZUMÍTE UPOZORNĚNÍM A INSTRUKCÍM, KONTAKTUJTE SVÉHO 

DODAVATELE ZAŘÍZENÍ PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ, JINAK MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ NEBO ÚRAZU. 

Kouření během užívání kyslíku je hlavní příčinou požáru, zranění a případné smrti. Musíte dodržovat 

následující bezpečnostní upozornění: 

Není povoleno kouřit, zapalovat svíčky nebo užívat otevřeného ohně v místnosti, ve které se používá 

kyslíkový přístroj. Kouření při používání nosových kanyl může způsobit obličejové popáleniny a 

případně vést ke smrti. 

Odložené kanyly na oblečení, lůžkoviny, sedačky nebo jiné polštářové materiály způsobí rychlý oheň, 

pokud jsou vystaveny zapálené cigaretě, zdroji horka, jiskře nebo otevřenému ohni. 

Pokud kouříte, musíte vždy následovat tyto 3 důležité kroky: za prvé vypnout kyslíkový koncentrátor, 

odložit kanyly a opustit místnost, kde přístroj používáte. 

Nekouřit – Používá se kyslík” tento znak musí být umístěn v domě nebo místě, kde je kyslík užíván. 

Pacienti a jejich ošetřovatelé musí být informování o nebezpečí kouření poblíž místa, kde se užívá 

lékařský kyslík. 
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AirSep’s FOCUS™ Přenosný Kyslíkový Koncentrátor 

Tento uživatelský manuál Vás seznámí s AirSep’s FOCUS™, Přenosným Kyslíkovým Koncentrátorem 

(PKK). Ujistěte se, že jste jej celý návod k obsluze přečetli a porozuměli všem informacím obsaženým v 

tomto manuále dříve, než začnete PKK užívat. Budete-li mít i po přečtení manuálu jakékoliv dotazy k 

obsluze přístroje, obraťte se na svého dodavatele, rádi Vám je zodpovíme. 

Symboly 

Symboly jsou často používané na zařízeních a/nebo manuálech častěji než slova se záměrem okamžitě 

a jasně upozornit, na místo možného nedorozumění při použití slovních výrazů způsobeného slovními 

rozdíly při překladech. Symboly také umožňují snadněji pochopit význam. 

Následující tabulka je seznam symbolů a popisů používaných ve spojitosti s FOCUS přenosným 

kyslíkovým koncentrátorem. 
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ZPŮSOB LIKVIDACE ODPADŮ: Veškerý odpad z AirSep FOCUS musí být zlikvidovány za použití 

vhodných metod popsaných místními úřady.  

ZPŮSOB LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ: Kvůli ochraně životního prostředí musí být koncentrátor likvidován za 

použití vhodných metod popsaných místními úřady. 

 

Proč Vám byl lékařem předepsán kyslík 

Mnoho lidí trpí různými srdečními, plicními a jinými dýchacími nemocemi. Výrazný počet těchto 

pacientů může využívat doplňkovou kyslíkovou terapii doma, při cestování nebo při každodenních 

aktivitách mimo domov. 

Kyslík je plyn, který je obsažen z 21% ve vzduchu v místnosti, který dýcháme. Naše těla jsou závislá na 

jeho stabilním přísunu, aby fungovala v pořádku. Váš lékař předepsal průtok nebo nastavení, které 

odpovídá Vašemu konkrétnímu stavu dýchání. 

Ačkoliv kyslík není návykovou látkou, neoprávněná kyslíková terapie může být nebezpečná. Před 

použitím přístroje musíte vyhledat lékařskou radu či doporučení. Tento návod Vám podrobně ukáže, 

jak správně nastavit předepsaný průtok kyslíku. 

 

Co je přenosný kyslíkový koncentrátor FOCUS? 

Kyslíkové koncentrátory byly představeny uprostřed 70. let 20. stolení a staly se nejvíce vyhovujícím, 

spolehlivým zdrojem doplňkového kyslíku dodnes. Kyslíkové koncentrátory jsou nejvíce nákladově 

efektivní, účinnou a nejbezpečnější alternativou oproti vysoce natlakovaným kyslíkovým bombám 

nebo tekutému kyslíku. Kyslíkový koncentrátor poskytuje všechen kyslík, který potřebujete bez použití 

kyslíkových bomb či kyslíkových lahví. Vzduch, který dýcháme, obsahuje přibližně 21% kyslíku, 78% 

dusíku a 1% ostatních plynu. V přístroji FOCUS vzduch z místnosti prochází skrz regenerační, adsorpční 

materiál nazývaný “molekulové síto”. Tento materiál odděluje kyslík od dusíku. Výsledkem je 

vzduchový tok vysoce koncentrovaného kyslíku přímo až k pacientovi. FOCUS kombinuje výhodu 

technologie kyslíkového koncentrátory spolu se zachováním technologie pro světově nejmenší a 

nejlehčí kyslíkový přístroj, vážící pouhé 0,8 kg. FOCUS účinně produkuje vlastní kyslík a rychle jej dodává 

v pulsech při každém nádechu. Tento způsob eliminuje plýtvání spojené s trvalým průtokem kyslíku, i 

když je vydechováno, jak je tomu běžné u jiných zařízení. Tento pulsující kyslík je ekvivalentem k 

nepřetržitému kyslíku. FOCUS produkuje ekvivalent k 2 LPM (litry za minuty = liters per minute) a to v 

lehkém balení, které může být snadno přenášeno a užíváno mimo domov. 

FOCUS operuje se čtyřmi různými zdroji energie. (Více v sekci Napájecí zdroje energie) 

 

Profil: 

Koncentrátory AirSep jsou určeny pro přísun kyslíku uživatelům, kteří jej potřebují v důsledku 

onemocnění, která ovlivňují efektivitu fungování plic a ovlivňují dodávku kyslíku ze vzduchu do 

krevního oběhu. Koncentrátor poskytuje pohodlí při užívání kyslíku na rozdíl od užívání kyslíkových 

bomb. Umožňuje, aby byl uživatel i nadále soběstačný při domácím používání přístroje, při chůzi a 

mobilitě (a to jak uvnitř tak mimo domov). Používání koncentrátoru vyžaduje lékařský předpis a není 

určen pro podporu života. Přestože může být kyslíková terapie předepsána pro pacienty jakéhokoliv 

věku, typickým pacientem je člověk starší 65 let a trpící chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN 
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nebo-li COPD - Chronic Obstructive Pulmonary Disorder). Pacienti mají obvykle dobrou kognitivní, 

nebo-li rozpoznávací schopnost a musí být schopni se přizpůsobit trochu nepohodlí. Pokud není 

uživatel připraven na možné nepohodlí spojené s užíváním přístroje nebo nerozezná instrukce pro 

používání přístroje či jeho obsluhu, pak je doporučováno užívání přístroje pouze pod dohledem osoby, 

která přístroj dokáže obsluhovat a je plně seznámena s tímto návodem k obsluze. Pokud uživatel při 

používání přístroje cítí jakékoliv potíže, je doporučováno kontaktovat svého doktora. Pacientům je také 

doporučováno mít záložní zdroj kyslíku (např. kyslíkovou bombu) pro případ selhání přístroje nebo 

nedostatku elektrické energie nutné pro používání přístroje. Není třeba žádných speciálních znalostí 

ani dovedností pro používání přístroje. 

 

FOCUS pro cestování letadlem – FAA-Schváleno 

FOCUS obdržel od US Federálního úřadu pro letectví (FAA) schválení pro používání na palubě letadla 

během letu. Uživatel tak může používat přístroj v komerčních letech a užívat tak kyslíkovou terapii bez 

jakéhokoliv omezení a to dle novely z roku 2006 - SFAR 106. 

Kromě toho, od 13. května 2009 nové Oddělení pro přepravu (DOT)/FAA vydalo pravidla, která určují, 

že přeprava i užívání schválených přenosných kyslíkových koncentrátorů musí být pacientům 

umožněna na palubě letadla i během letů, včetně letů směřujícím do USA, zvláště, pokud je to nutné z 

lékařského hlediska (doporučuje se nosit sebou lékařský předpis pro užívání kyslíkové terapie). Vždy se 

ale raději ujistěte u konkrétní letecké společnosti, se kterou chcete cestovat spolu s koncentrátorem, 

zda mají aktuální informace umožňující používat Váš přístroj na palbě jejich letadla a také 

prozkoumejte jejich konkrétní letové a přepravní podmínky. 

 

 

Důležitá bezpečnostní pravidla 

Pečlivě prozkoumejte a seznamte se s následujícími bezpečnostními informacemi týkajícími se 

přenosného kyslíkového koncentrátoru FOCUS. 

TOTO ZAŘÍZENÍ PRODUKUJE VYSOCE KONCENTROVANÝ KYSLÍK, KTERÝ PODPORUJE RYCHLÉ HOŘENÍ. 

NEDOVOLTE KOUŘENÍ, NEBO POUŽITÍ OTEVŘENÍHO OHNĚ V TÉ SAMÉ MÍSTNOSTI (1), KDE JE 

PŘÍSTROJ UŽÍVÁN, NEBO KDE JE PŘÍTOMNO JAKÉKOLIV KYSLÍKOVÉ ZAŘÍZENÍ PŘENÁŠEJÍCÍ KYSLIK (2). 

POKUD BY BYLA TATO VÝSTRAHA PŘEHLÉDNUTA, MŮŽE TO MÍT ZA NÁSLEDEK VELKÝ OHEŇ, ZNIČENÍ 

MAJETKU A/NEBO ZPŮSOBENÍ FYZICKÉHO ZRANĚNÍ, NEBO SMRTI. 

POKUD CÍTÍTE PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE NEPOHODLÍ NEBO POTŘEBUJETE LÉKAŘSKOU 

POMOC, VYHLEDEJTE OKAMŽITĚ ASISTENCI NEBO POMOC. 

NEZAHŘÍVEJTE NAD 140 ° F (60 ° C). 

TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO PRO PODPORU ŽIVOTA. PRO STARŠÍ, DĚTSKÉ A JINÉ PACIENTY, KTEŘÍ BY 

NEMUSELI POROZUMĚT POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE, JE DOPORUČENO POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ SE ZVÝŠENÝM 

DOHLEDEM. PACIENTI SE SLUCHOVÝMI A/NEBO ZRAKOVÝMI POTÍŽEMÍ MOHOU VYŽADOVAT 

ASISTENCI V PŘÍPADĚ ZVUKOVÝCH/SVĚTELNÝCH UPOZORNĚNÍ. 

NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ OLEJE, TUKY NEBO JINÉ LÁTKY NA BÁZI ROPY, ČI JINÉM HOŘLAVÉM 

PRODUKTU SPOLU S PŘÍSLUŠENSTVÍM, VE KTERÉM PROUDÍ KYSLÍK. POUZE NA VODNÍ BÍZI, 
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S KYSLÍKEM KOMPATIBILNÍ PLEŤOVÉ VODY NEBO MASKY MOHOU BÝT POUŽÍVÁNY. KYSLÍK 

URYCHLUJE SPALOVÁNÍ HOŘLAVÝCH LÁTEK. 

NESPRÁVNÉ POUŽITÍ BATERIE FOCUSU MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK JEJÍ ZAHŘÁTÍ, ČI POŽÁR A MŮŽE TAK 

ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ. UJISTĚTE SE, ŽE BATERIE NENÍ POŠKOZENA SILNÝM NÁRAZEM, ČI PÁDEM 

A NEVYSTAVUJTE JI SILNÝM NÁRAZŮM, PÁDŮM A OTŘESŮM. 

PŘI NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE MIMO DOMOV ZA POMOCI UNIVERZÁLNÍHO AC/DC NAPÁJENÍ PROSÍM 

ZKONTROLUJTE, ZDA JE ZDROJ ENERGIE ŘÁDNĚ UZEMNĚN. 

TENTO KONCENTRÁTOR MŮŽE BÝT POUŽIT BĚHEM SPÁNKU, JE-LI TO DOPORUČENO KVALIFIKOVANÝM 

LÉKAŘEM. 

POKUD BYL KONCENTRÁTOR USKLADNĚN DELŠÍ DOBU NA MÍSTĚ S JINOU NEŽ BĚŽNOU OPERAČNÍ 

TEPLOTOU, JE DOPORUČENO, ABY SE PONECHAL V MÍSTNOSTI S BĚŽNOU TEPLOTOU PO DOBU, NEŽ 

OPĚT BUDE MÍT NORMÁNÍ OPERATIVNÍ TEPLOTU A AŽ POTÉ BYL SPUŠTĚN. 

FEDERÁLNÍ ZÁKON (USA) OMEZUJE PRODEJ TOHOTO ZAŘÍZENÍ POUZE NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY 

LÉKAŘE, NEBO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍ PÉČE. NA ÚZEMÍ EU SE ALE TYTO ZÁKONY NEVZTAHUJÍ. 

POKUD NA ZÁKLADĚ KTERÉHOKOLIV ALARMU, ČI POKUD SE VÁM BUDE ZDÁT, ŽE PŘÍSTROJ 

NEFUNGUJE SPRÁVNĚ, PROJDĚTE SI PROSÍM SEKCI PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ V TOMTO NÁVODU. 

POKUD TAM NENAJDETE ŘEŠENÍ PROBLÉMU, KONTAKTUJTE SVÉHO DODAVATELE. 

JE NUTNÉ DÁVAT POZOR NA TO, ABY PŘÍSTROJ NEBYL VYSTAVEN VLHKOSTI A NEDOŠLO K VNIKNUTÍ 

VODY DOVNITŘ PŘÍSTROJE. TO BY MOHLO ZPŮSOBIT VÁŽNOU PORUCHU PŘÍSTROJE. 

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. PŘED ČIŠTĚNÍM PŘÍSTROJE VŽDY ODPOJTE NAPÁJECÍ 

KABEL Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY, TÍM ZABRÁNÍTE ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. SUNDÁVAT KRYT 

PŘÍSTROJE, ČI PŘÍSTROJ OPRAVOVAT MŮŽE POUZE KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ TECHNIK. 

PŘÍSTROJ BY NEMĚL BÝT POUŽÍVÁN, ČI SKLADOVÁN V TĚSNÉ BLÍZKOSTI JINÉHO PŘÍSTROJE. POKUD JE 

PŘÍSTROJ POUŽÍVÁN, NEBO SKLADOVÁN V TĚSNĚ BLÍZKOSTI JINÉHO PŘÍSTROJE, MĚLO BY BÝT 

SLEDOVÁNO, ZDA PRACUJE SPRÁVNĚ. 

NEJSOU POVOLENY ŽÁDNÉ ÚPRAVY TOHOTO ZAŘÍZENÍ. 

POUŽITÍ JINÝCH ADAPTÉRŮ NEŽ JE UVEDENO V TOMTO NÁVODU, S VÝJIMKOU ADAPTÉRŮ 

PRODÁVANÝCH VÝROBCEM ELEKTRONICKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ JAKO NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

PRO VNITŘNÍ KOMPONENTY MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ZVÝŠENÍ EMISÍ A SNÍŽENÍ ODOLNOSTI 

PŘÍSTROJE. 

PROVOZOVÁNÍ PŘÍSTROJE MIMO ROZSAH DOPORUČENÝCH PROVOZNÍCH TEPLOT MŮŽE OVLIVNIT 

JEHO VÝKON A SNÍŽIT DOBU SCHOPNOSTU BATERIE UDRŽET PŘÍSTROJ V PROVOZU A/NEBO 

PRODLOUŽIT DOBU NABÍJENÍ BATERIE. (Viz část Technické údaje v této příručce.) 

VŽDY DODRŽUJTE POKYNY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ KANYL DANÉ VÝROBCEM. OHLEDNĚ ČETNOSTI 

VÝMENY KANYL SE PORAĎTE SE SVÝM DODAVATELEM. 

ZABRAŇTE UCPÁNÍ OTVORŮ VSTUPU A VÝSTUPU VZDUCHU PŘÍSTROJE, MOHLO BY TAK DOJÍT 

K PŘEHŘÁTÍ PŘÍSTROJE, COŽ BY MOHLO OVLIVNIT JEHO VÝKONNOST. 

NEPOUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ V MALÝCH, NEVĚTRANÝCH PROSTORECH (MALÝCH KRABICICH, KABELKÁCH), 

KDE JE OMEZEN PŘÍSTUP VZDUCHU. MOHLO BY TO MÍT ZA NÁSLEDEK PŘEHŘÁTÍ A SNÍŽENÍ VÝKONU 

PŘÍSTROJE. 
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POKUD POUŽÍVÁTE PŘÍSTROJ ZA POMOCI UNIVERZÁLNÍHO AC/DC NAPÁJEČE V AUTOMOBILU, 

UJISTĚTE SE, ŽE JE MOTOR AUTOMOBILU UVEDEN DO PROVOZU. NESKLADUJTE PŘÍSTROJ VE VELMI 

HORKÉM AUTOMOBILU, NEBO JINÉM HORKÉM PROSTŘEDÍ (TOTÉŽ PLATÍ U TEPLOT VELMI NÍZKÝCH). 

SKLADOVÁNÍ BATERIÍ PO DELŠÍ DOBU PŘI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH, NEBO S PLNĚ NABITÝM/VYBITÝM 

AKUMULÁTOREM MŮŽE DEGRADOVAT CELKOVOU ŽIVOTNOST TÉTO BATERIE. 

NOSOVÁ KANYLA NESMÍ BÝT JAKKOLIV ZKROUCENA, U TOHOT PŘÍSTROJE MŮŽE BÝT POUŽITA 

KANYLA O DÉLCE AŽ 7,6 M. 

VÝROBCE PŘÍSTROJE NEDOPORUČUJE STERILIZACI TOHOTO ZAŘÍZENÍ. 

 

 

Začínáme s přenosným koncentrátorem kyslíku AirSep FOCUS. 

FOCUS balení obsahuje následující součásti, jak je vyobrazeno na obrázcích níže. Pokud některé z nich 
chybí, obraťte se na svého dodavatele zařízení.  

1) Kyslíkový koncentrátor FOCUS s taškou pro přenášení. 

2) Kabel pro propojení baterie s přístrojem. 

3) Baterie, Lithium Ion/Nabíjecí (2 součástí dodávky) 

4) Pouzdro na baterie 

5) Univerzální napájení (AC/DC) 

6) Napájecí kabel 

7) DC Napájecí kabel 

8) Kabel bez vypínače pro připojení baterie k nabíječce 

9) Ramenní popruh 

10) Taška s kapsami na baterie 

11) Návod k obsluze (není vyobrazen) 
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Obrázek č. 1: Koncentrátor FOCUS s baterií 
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Před prvním použitím přístroje se prosím seznamte se všemi hlavními komponenty. Ty jsou znázorněny 

na obrázcích na následujících stránkách a popsány dále v tomto návodu. 

Připojení napájecího kabelu: 

Najděte šipku vyznačenou v horní části konektoru. Zasuňte konektor (obrázek č.: 5) do vstupu napájení 

přístroje (obrázek č. 6) s šipkou na straně konektoru směrem ven. Netlačte konektor do přívodu 

napájení, může být vložen jen jedním způsobem. Tím je zajištěno, že se jednotka, ani doplňky 

nepoškodí. 

 

FOCUS pracuje na čtyři různé zdroje energie: 

POZNÁMKA: Vždy nejprve připojte konektor k přístroji FOCUS a pak teprve ke zdroji napájení. 

1) Připojení FOCUSU ke zdroji střídavé elektrické energie (AC): 

Když jste v blízkosti AC zdroje (zásuvky), můžete být přístroj napájen univerzálním AC / DC napájením, 

nikoliv baterií. Připojte napájecí kabel ke zdroji s označením DC OUT, jak je znázorněno na obrázku č. 

7. Netlačte na zástrčku, konektor lze připojit pouze jedním způsobem. Z druhého konce napájení, 

připojte zástrčku napájecího kabelu do libovolné standardní zásuvky. 
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2) Připojení FOCUSU ke zdroji napájení DC (jednosměrný proud): 

Univerzální napájecí zdroj může být také použit k napájení přístroje z jakéhokoliv 12 V DC zdroje.  

Například v automobilu (lodi, přívěsu, atd.) s 12V DC zásuvkou.  

Připojte napájecí kabel s označením DC OUT k přístroji (viz. obrázek č. 8). Umístěte DC příslušenství 

na konec DC napájecího kabelu. Připojte druhý konec do vstupního konektoru napájecího zdroje 

označeného DC IN. Poté můžete napájecí kabel DC (s připojeným adaptérem) zapojit do 12 V zásuvky. 

Opět zde platí, že při připojování kabelů (konektorů) není zapotřebí síly, vždy jdou připojit jen jedním 

způsobem. 
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3) Provoz přístroje na baterií: 

Před použitím akumulátoru, zkontrolujte, zda je dostatečně nabitý. Akumulátor je vybaven ukazatelem  

stavu nabití (obrázek č. 9), který ukazuje úroveň nabití akumulátoru (25 - 100%). Chcete-li zkontrolovat 

úroveň nabití baterie, stiskněte tlačítko ukazatele stavu nabití na akumulátoru. Ukazatel stavu baterie 

je vybaven LED diodami, které svícením ukazují stav akumulátoru (25 - 10O %). Připojte k přístroji kabel, 

tak jak je to znázorněno na obrázcích číslo č. 5 a 6. Zapojte druhý konec do akumulátoru (netlačte, 

konektor může být připojen jen jedním způsobem). Řiďte se pokyny pro nabíjení baterie, tak jak je to 

uvedeno v sekci pro dobíjení baterie.  

 

 

Taška s kapsami pro baterie (akumulátory):  

Kyslíkový koncentrátor FOCUS se základním přepravním obalem (položka č. 1) možno umístit do tašky 

s integrovanými kapsami pro baterie (položka č. 10). To vám umožní nést přídavné baterie v jednom 

zavazadle a zároveň mít přístroj v provozu.  

Ramenní popruh (položka č. 9), může být připnut jak k základnímu přepravnímu obalu (položka č. 1), 

tak k větší přepravní tašce, do níž je zároveň možné umístit i akumulátory (položka č. 10).   

FOCUS je velmi lehký a pomocí ramenního popruhu (obrázek č. 4) se velice snadno nosí. Nosit jej 

můžete také na opasku (obrázek č. 3), stejně tak baterie můžete umístit na popruh, či na opasek. 

Ramenní popruh lze využít i jako bederní opasek, na nějž je možné přístroj umístit (obrázek č. 10), nebo 

jej lze umístit i na doplňkový přídavný bateriový pás AirBelt (obrázek č. 11), pomocí očka na zadní 

straně základního přepravního obalu. FOCUS může být nošen i přes rameno (obrázek č. 12).  
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Nabíjení baterií 

Předtím, než se vydáte poprvé se svým kyslíkovým koncentrátorem FOCUS ven, zkontrolujte, zda je 

baterie zcela nabita, což platí i při následném používání. Chcete-li zkontrolovat stav nabití baterií, 

stiskněte tlačítko umístěné na baterii, následně se rozsvítí indikátory, které Vás informují o aktuálním 

stavu (svítí hodnoty 25 až 100 %). 

Nabíjení baterií současně s používáním přístroje:  

1. 1a) Použitím síťového napájení AC: Následujte pokyny pro připojení přístroje ke střídavému 

proudu (standardní zásuvka). 

1b)Použití stejnosměrného napájení DC: Následujte pokyny pro připojení přístroje ke 

stejnosměrnému proudu (zásuvka v autě, lodi, atd.). 

2. Připojte stočený kabel baterie (který není vybaven kolébkovým přepínačem ON/OFF – 

vypnutí/zapnutí) do výstupu univerzálního AC/DC adaptéru s označením DC OUT na baterie. 

Druhý konec připojte k baterii. Poznámka: Baterie je možno nabíjet vždy, když přístroj pracuje 

pod střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem. 

 Baterie FOCUSU se zcela dobije z totálního vybití do plně nabitého stavu přibližně po 4 

hodinách nabíjení, bez ohledu na to, zda je jednotka v provozu na AC, nebo DC proud. 

 Při nabíjení zcela vybitého akumulátoru bude LED dioda blikat, dokud nebude dosaženo 25% 

kapacity. Po dosažení této kapacity bude po zbylou dobu nabíjení tato hodnota nepřetržitě 

svítit. 

 Každá ze čtyř LED diod, 25% -100%, bude blikat tak, jak je uvedeno výše, pokud již některé 

diody svítí, je dosaženo nabití určitého stupně (25 až 100 %, rozděleno po 25 %). 

 Pokud všechny LED diody již jen svítí, je baterie plně nabitá. LED diody zůstanou ještě po 

určitou dobu svítit (30 min.), poté všechny čtyři zhasnou.  
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Volitelný přídavný pás s baterií AirBelt 

Přídavný pás AirBelt (obrázek č. 14), který může prodloužit dobu použití přístroje až o 4 hodin. Před 

použitím AirBeltu zkontrolujte, zda je zcela nabitý. Úplného nabité je dosaženo asi po 3 hodinách. 

I AirBelt je vybaven ukazatelem stavu nabití (25 až 100 %). Pro zjištění stavu je opět nutné stisknutí 

tlačítka umístěného u tohoto ukazatele. Stav je opět ukazován svítícími diodami u dané úrovně (25 až 

100 %). AirBelt je ke kyslíkovému koncentrátoru FOCUS připojován pomocí kabelu (obrázek č. 15). 

 



 
 

15 
 

 

Nosní kanyla  

Nosní kanyly a hadičky slouží k přívodu kyslíku z koncentrátoru FOCUS k nosu uživatele. Hadičky jsou 

připojeny k vývodu kyslíku z přístroje (viz. obrázek č. 18). 

 

AirSep doporučuje nosní hadičky s délkou 2.1 metru (katalogové označení CU002-1). Mohou být ale 

použity také jiné hadičky s maximální doporučenou délkou 7.6 metru. 

Pokud je přístroj v provozu, ale nedetekuje dýchání po dobu 15 minut, spustí se konstantní akustický 

alarm a současně se rozsvítí oranžové světlo. Pokud k tomu dojde, zkontrolujte prosím připojení kanyly 

k přístroji FOCUS a ujistěte se, že je nosní kanyla správně umístěna na obličeji a dýcháte nosem. Pokud 

alarm přetrvává, přejděte na jiný zdroj kyslíku a obraťte se na svého poskytovatele zařízení. 

 

VŽDY DODRŽUJTE POKYNY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ KANYL DANÉ VÝROBCEM. OHLEDNĚ ČETNOSTI 

VÝMENY KANYL SE PORAĎTE SE SVÝM DODAVATELEM. 

NOSNÍ KANYLY SE NESMÍ KROUTIT A MOHOU BÝT MAXIMÁLNÍ DÉLKY 7,6 M. UBEZPEČTE SE, ŽE JE 

HADIČKA PLNĚ A BEZPEČNĚ PŘIPOJENA K PŘÍSTROJI. TÍM JE ZAJIŠTĚNO, ŽE KONCENTRÁTOR BUDE 

SPRÁVNĚ DETEKOVAT NÁDECHY A SPRÁVNĚ PAK DODÁVAT KYSLÍK UŽIVATELI. BĚHEM INHALACE 

BYSTE MĚLI CÍTIT TOK KYSLÍKU PŘES HROTY NOSNÍ KANYLY. 
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Jednotlivé komponenty přístroje 
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Nyní, když jste se obeznámili s komponenty kyslíkového koncentrátoru FOCUS, přečtěte si na 

následujících stranách pokyny k provozu tohoto přístroje. 

Instrukce pro používání koncentrátoru  

1. Umístěte koncentrátor FOCUS tak, aby vzduchový vývod ani vstup nebyly nijak blokovány. 

2. Napájejte přístroj ze (a) baterie; (b) DC vstupu (např. ze zásuvky auta, lodě, motorky apod.); 

nebo (c) z klasické AC elektrické zásuvky.  

3. Připojte svou nosovou kanylu k výstupu kyslíku z přístroje. (viz. obrázek č. 18) 

4. Zvedněte kryt napájecího konektoru přívodu elektrické energie a připojte vybraný zdroj 

napájení. (tj, baterie, AC nebo DC napájení, nebo volitelný AirBelt)  

5. Zapněte přístroj přepnutím kolébkového vypínače na přívodním napájecím kabelu (vypínač 

uveďte do polohy I). LED diody na panelu budou na okamžik střídavě blikat, při každém zapnutí 

se navíc na krátkou chvíli rozezní alarm. To vše znamená, že je FOCUS připraven k použití. 

 Pokud přístroj detekuje dýchání, je kyslík dodáván prostřednictvím kanyly. 

 Čas potřebný k dosažení maximální koncentrace kyslíku po zapnutí přístroje je přibližně 

dvě minuty. 
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6. Pro vypnutí přístroje opět použijte kolébkový vypínač na přívodním kabelu napájení, uveďte 

jej do polohy 0.  

 

NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ OLEJE, TUKY NEBO JINÉ LÁTKY NA BÁZI ROPY, ČI JINÉM HOŘLAVÉM 

PRODUKTU SPOLU S PŘÍSLUŠENSTVÍM, VE KTERÉM PROUDÍ KYSLÍK. POUZE NA VODNÍ BÍZI, 

S KYSLÍKEM KOMPATIBILNÍ PLEŤOVÉ VODY NEBO MASKY MOHOU BÝT POUŽÍVÁNY. KYSLÍK 

URYCHLUJE SPALOVÁNÍ HOŘLAVÝCH LÁTEK. 

Zdroje napájení 

  

FOCUS může být napájen čtyřmi různými zdroji – baterií, AC adaptérem, DC adaptérem a volitelným 

AirBelt pásem. (Viz část návodu zabývající se napojení přístroje na různé zdroje energie.) 

  

Baterie: Přístroj je dodáván se 2 ks nabíjecích baterií (akumulátorů). Každá z baterii, je-li plně nabita 

udrží přístroj v provozu po dobu až 1,5 hodiny. Pokud je napětí v baterii nízké, informuje o tom 

výstražný zvukový alarm. Tento alarm je popsán v sekci zvukové alarmy a světla indikátorů tohoto 

návodu.  Pokud je kapacita akumulátoru 25 %, bliká LED dioda v případě stisknutí tlačítka na 

akumulátoru každou 0,5 sekundu. 

POKUD SE TAK STANE, VYMĚŇTE BATERII, NEBO PŘEJDĚTE NA ALTERNATIVNÍ ZDROJ ENERGIE. 

 Nabíjení akumulátorů (baterií): Chcete-li baterie nabít, připojte ji ke zdroji AC proudu (100 až 

240 V, 50/60 Hz), nebo ke zdroji DC proudu automobilu (lodě, karavanu, atd.). Pro opětovné 

nabití vybité baterie je zapotřebí asi 4 hodin nabíjení. Je doporučeno nabíjet i ne zcela vybité 

baterie tak často, jak je jen možné.  

 

 Univerzální AC/DC adaptér:  

o AC strana univerzálního AC/DC adaptéru připojení k standardní elektrické zásuvce 100-

240 voltů, 50/60 Hz.  Napájecí zdroj převádí 100-240 V AC na DC napětí a tak je 

současně možné mít přístroj v provozu i dobíjet baterii.  

o DC vstup napájení univerzálního adaptéru umožňuje připojení přístroje k elektrické sítí 

v automobilu, lodi, adt., o napětí 12 V, i zde je možný současný provoz přístroje i 

dobíjení baterie.  

 

 Volitelný AirBelt (Externí pás s baterií): FOCUS může být také napájen externím pásem s baterií. 

Tento pás může být nošen také jako opasek a pokud je plně nabitý, dokáže přístroj udržet 

v provozu po dobu až 4 hodin. Pás připojte k vstupu pro přísun elektrické energie na přístroji a 

může být nabíjen připojením vlastního AC adaptéru přímo k pásu. 

 

Zvuková/světelná upozornění  

 

Když koncentrátor FOCUS zjistí nádech, sám vyšle puls kyslíku skrz nosovou kanylu. Zelené světlo 

okamžitě indikuje každý zjištěný nádech. 

Navíc, pokud je přístroj v provozu a zároveň je nabíjená baterie pomocí univerzálního AC/DC adaptéru, 

indikátor nabití baterie zobrazuje na ukazatelích umístěných na baterii stupeň jejího nabití (25 – 100 

%) a po plném dobití baterie na ní LED světla svítí ještě po dobu 15 min (od plného nabití). 
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Zvukové upozornění zazní, pokud má koncentrátor FOCUS nízký stav nabití baterie, pokud je odpojena 

kanyla nebo je výkon přístroje mimo danou specifikaci výkonu přístroje. Světelná a zvuková upozornění 

jsou detailněji vysvětleny níže a shrnuty dále v tomto manuálu. 

 Nastartování přístroje 

Zazní krátký alarm a zelená a červená dioda střídavě blikají, zařízení je připraveno k provozu ve 

chvíli, kdy blikání diod ustane a zůstane svítit pouze zelená dioda. 

 Nízký stav nabití baterie 

 Indikátory přístroje: Jakmile se stav nabití baterie blíží nízké úrovni, žlutá kontrolka se 

začne opakovaně rozsvěcovat na dobu 0,5 sekundy s 5 sekundovou pauzou a zároveň zazní 

opakovaný 0,5 sekundový zvukový alarm, opět v 5 sekundových intervalech. Pokud 

nebudou varovné signály stavu baterie brány v potaz, přístroj se po krátké době vypne (je 

zapotřebí přejít na alternativní zdroj energie, či vyměnit baterii). To, že brzy dojde k vypnutí 

přístroje je indikováno opět žlutým světlem, tentokrát již ale toto světlo bliká 2 krát v 5 

sekundových intervalech (akustický alarm dělá totéž, 2 krát v 5 sekundových intervalech).  

 Indikátor baterie: Zelený indikátor stavu nabití baterie (Obrázek č. 9) svítí přerušovaně. 

Pokud nastane některá z těchto situací (baterie jsou vybity), připojte přístroj k elektrické 

zásuvce AC, či DC, nebo přejděte do 2 minut na jiný zdroj kyslíku. Úroveň nabití baterie je 

indikována ukazateli stavu baterie na ní samotné, její stav můžete zkontrolovat stiskem tlačítka 

na baterii. 

Jak je uvedeno výše, když je přístroj připojen k AC, nebo DC zdroji elektrické energie, je zároveň 

možné i dobíjet baterie (akumulátory). 

POKUD SE PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE CÍTÍTE NEPOHODLNĚ, NEBO POCIŤIUJETE NEVOLNOST, 
VYHLEDEJTE OKAMŽITĚ LÉKAŘSKOU POMOC, ČI ASISTENCI. 

V PŘÍPADĚ UPOZORNĚNÍ, NEBO POKUD ZPOZORUJETE, ŽE KONCENTRÁTOR FOCUS NEFUNGUJE 

SPRÁVNĚ, PODÍVEJTE SE DO SEKCE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V TOMTO MANULÁLU A POKU PROBLÉM 

NEVYŘEŠÍTE, KONTAKTUJTE SVÉHO DODAVATELE PŘÍSTROJE. 

 Odpojená kanyla 

Pokud je přístroj v provozu, ale není po dobu 15 minut detekován žádný nádech, zapne se 

konstantní zvukový i světelný alarm. Pokud toto nastane, zkontrolujte připojení vzduchové 

kanyly k přístroji, zkontrolujte, zda je nosová kanyla správně nasazena na obličeji a ujistěte, že 

nádechy jsou prováděny nosem přímo z kanyly (Váš doktor může do-poručit používání 

obličejové masky na řemínek, pokud je potřeba). Pokud zvukové upozornění je i nadále slyšet, 

začněte používat jiný zdroj kyslíku, pokud jej máte k dispozici a kontaktujte svého dodavatele 

přístroje. 

 Kapacita koncentrátoru FOCUS je překročena  

Pokud Vaše dechová frekvence překračuje kapacitu přístroje, ozve se 3 krát rychlé zvukové 

upozornění každou ½ sekundu, v 5 sekundových intervalech a žluté světelné upozornění na 

přístroji začne blikat. Měli byste omezit fyzickou aktivitu a vypnout zvukové upozornění 

vypnutím a znovu zapnutím přístroje. Pokud je nutno, přejděte na jiný zdroj kyslíku a 

kontaktujte svého dodavatele přístroje. 
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 Obecná porucha 

Obecnou poruchou může být jedna z následujících: 

1. Je zapnutý zvukový alarm (píp, píp) a červená dioda alarmu svítí. 

Pokud nastane tento stav alarmu, je-li to možné, přejděte na jiný zdroj kyslíku a obraťte 

se na svého poskytovatele zařízení. 

2. je zapnutý zvukový alarm (píp, píp, píp) a červená dioda alarmu svítí. 

Pokud dojde k tomuto alarmu, zkontrolujte přívod vzduchu do přístroje a výstup 

vzduchu z přístroje. Vyčistěte místo vstupu a výstupu vzduchu. 

 Servisní kontrolka 

Pokud se zelená dioda na přístroji změní ve žlutou, bez jakýchkoliv zvukových alarmů, 

kontaktujte svého dodavatele zařízení. Pokud se dioda změní ve žlutou, je nutné prohlédnou 

přístroj, provést servis, proto kontaktujte svého dodavatele. Po nutném servisu, bude možné 

přístroj opět používat, světlo upozorňující na nutný servis bude resetováno. 

 

TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO PRO PODPORU ŽIVOTA. PRO STARŠÍ, DĚTSKÉ A JINÉ PACIENTY, KTEŘÍ 

BY NEMUSELI POROZUMĚT POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE, JE DOPORUČENO POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ SE 

ZVÝŠENÝM DOHLEDEM. PACIENT SE SLUCHOVÝMI A/NEBO ZRAKOVÝMI POTÍŽEMÍ MOHOU 

VYŽADOVAT ASISTENCI V PŘÍPADĚ ZVUKOVÝCH/SVĚTELNÝCH UPOZORNĚNÍ. 
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Jak reagovat na Zvuková/Světelná upozornění 

UPOZORŇUJE 
ZVUKOVÝ 

ALARM LED DIODY OZNAČUJE CO UDĚLAT 

LED Indikátor 
Krátký, kontinuální 

při startu. 

(ZELENÁ) a 
(ČERVENÁ) 

střídavě; potom 
(ZELENÁ) svítí 

nepřetržitě 

FOCUS byl zapnut. Můžete začít přístroj používat. 

LED Indikátor NE 
(ZELENÁ) bliká; 

při každém 
nádechu 

FOCUS dodává 
kyslík v pulsním 

režimu. 

Pokračujte v užívání 
koncentrátoru. 

LED Indikátor NE 
(ŽLUTÁ) 

nepřetržitě svítí 
Nutná prohlídka 
(servis přístroje. 

Předejte přístroj Vašemu 
dodavateli k 

prohlídce/servisu. 

LED Indikátor 
baterie 

NE 
25 % (ZELENÁ) 

svítí; bliká 
Nízký stav nabití 

baterie. 

Připojte přístroj ihned k AC, 
DC zdroji energie. Nabijte 

baterii. 

Alarm (zvukový) Přerušovaně: píp 
(ŽLUTÁ) alarm; 
přerušovaně 

svítí 

Upozornění: 
Baterie je skoro 

vybitá, nízký stav 
energie pro další 
provoz přístroje. 

Připojte přístroj ihned k AC, 
DC zdroji energie. Nabijte 

baterii. 

Alarm (zvukový) Přerušovaně: píp, píp 
(ŽLUTÁ) alarm; 
přerušovaně 

svítí 

Vypínání baterie: 
Napětí baterie je 
příliš nízká pro 
provoz FOCUS. 

Připojte přístroj ihned k AC, 
DC zdroji energie. Nabijte 

baterii. 

Alarm (zvukový) Nepřetržitě: píp 
(ŽLUTÁ) alarm; 
nepřetržitě svítí 

Po určitou dobu 
není přístrojem 

detekován dech. 

Zkontrolujte připojení kanyl. 
Ujistěte se, že dýcháte nosem. 

Pokud alarm přetrvává, 
kontaktujte svého dodavatele. 

Alarm (zvukový) 
Přerušovaně: píp, 

píp, píp 

(ŽLUTÁ) alarm; 
přerušovaně 

svítí 

Dechová 
frekvence  

překročila kapacity 
koncentrátoru 

FOCUS. 

Snížit míru aktivity, pak v 
případě potřeby použijte jiný 
zdroj kyslíku, je-li k dispozici. 

Obraťte se na svého 
dodavatele. 

Alarm (zvukový) 

Zvukový alarm zní 
(píp, píp)                                                                    

Zvukový alarm zní 
(píp, píp, píp) 

(ČERVENÁ) svítí 
Došlo k poruše 
koncentrátoru 

FOCUS. 

Vypněte přístroj. Přejděte na 
jiný zdroj kyslíku a obraťte se 

na svého poskytovatele 
zařízení. Zkontrolujte místa 
vstupu a výstupu vzduchu. 

Vyčistěte místa vstup a výstup 
vzduchu. 

 

 

Čištění, péče a starost o přístroj 

PŘED ČIŠTĚNÍM ODPOJTE PŘÍVODNÍ ELEKTRICKÝ KABEL, ABYSTE ZAMEZILI PŘÍPADNÉMU ÚRAZU.  

Nepoužívejte tekutiny přímo na přístroj.  Seznam nežádoucích chemických látek je přiložen, ale není 

omezen na následující: alkohol a produkty obsahující alkohol, koncentráty chlóru a na produkty na 
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bázi chlóru (ethylenchlorid), a produkty na bázi nafty (Pine-Sol®, Lestoil®). Tyto NEJSOU určeny pro 

čištění plastového krytu koncentrátoru, jelikož jej mohou poškodit. 

Udržujte koncentrátor FOCUS čistý, suchý a bez prachu. Čistěte plastový kryt pravidelně hadříkem 

bez “chuchvalců” a “cupanin” nebo s jemnými čisticími prostředky, nanášenými na vlhkou (nikoliv 

mokrou) houbu nebo látku a utřete celý povrch do sucha. 

Vždy dodržujte pokyny výrobce pro používání kanyl. Vyměňujte použité kanyly za nové kanyly 

výrobce nebo od Vašeho dodavatele zařízení. Pro dodávky dalšího příslušenství se obracejte na svého 

dodavatele zařízení. 

Zvýšenou opatrnost byste měli věnovat koncentrátoru i baterii, aby nezvlhly a nevnikla do nich 

jakákoliv tekutina. To může způsobit selhání nebo vypnutí a zvýšit tak riziko úrazu elektrickým 

proudem nebo způsobit hoření. 

Abyste zamezili ztráty záruky, postupujte podle instrukcí výrobce. 

Výrobce těchto kyslíkových koncentrátorů nedoporučuje sterilizaci tohoto zařízení. 

 

Brašna, baterie pouzdro, spona a popruh 

Na čištění tašky, krytu baterie, pásku a ramenního popruhu použijte kartáček s pouze teplou 

mýdlovou vodou (nenechte však vodu příliš vsáknout), pak nechte volně usušit. Neperte v pračce, 

nesušte v sušičce. 

 

Příslušenství přístroje FOCUS: 

Pro správnou výkonnost a bezpečnost používejte pouze tyto uvedené příslušenství dodávané 

společností AirSep prostřednictvím vašeho dodavatele zařízení. Použití příslušenství, které nejsou 

uvedeny níže, může nepříznivě ovlivnit výkon a/nebo bezpečnost přenosného kyslíkového 

koncentrátoru FOCUS. 

MI332-1   Taška s příslušenstvím přístroje FOCUS obsahuje následující:   

MI333-1   Pouzdro na baterii, přístroj FOCUS 

MI379-1   Taška W / kapsy na baterie  

MI380-1   Ramenní popruh, FOCUS 

MI345-1   Ochranná základní brašna, FOCUS  

BT023-1   Lithium-iontová baterie, (2 součástí dodávky) 

CD034-1   DC napájecí kabel (33in / 860mm) 

CD032-1 Kabel baterie-napájení, se spínačem ON / OFF (18in / 456mm) 

CD032-2   Kabel pouze pro nabíjení baterie (18in / 456mm) 

W023-1,2,3 nebo 4  Univerzální AC/DC napájecí zdroj s nabíječkou, včetně kabelů: 

PW023-1 - Univerzální AC/ DC napájecí zdroj (4 ft / 1,2 m) w / CD023-2 Napájecí kabel 120V 

(8 ft / 2,4 m) a CD034-1DC napájecí kabel (33in / 860mm) 
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PW023-2 - Univerzální AC/DC napájecí zdroj (4 ft / 1,2 m) w / CD017-2 Euro Napájecí kabel (8 

ft-2 IN / 2,5 m) a CD034-1DC napájecí kabel (33in / 860mm) 

PW023-3 - Univerzální AC/DC napájecí zdroj (4 ft / 1,2 m) w / CD025-1 Australský napájecí 

kabel 250 VAC (6 ft-6 v / 2,6 mil) a CD034-1 DC napájecí kabel (33in / 860mm) 

PW023-4 - Univerzální AC/DC napájecí zdroj (4 ft / 1,2 m) w / CD017-4 UK Napájecí kabel (8 

ft-2 IN / 2,5 m) a CD034-1 DC napájecí kabel (33in / 860mm) 

 

 

Materiály, které jsou v přímém a nepřímém kontaktu s uživatelem zařízení 

 

 Skříň koncentrátoru.................................Valtra/ABS/Polystyren 

 Ovládací panel koncentrátoru..................Nitril, kaučuk 

 ON/OFF vypínač.............………………………..Thermoplast 

 Výstup kyslíku, tryska................................ Polyacetal homopolymer 

 Štítek na přístroji............…………………………Lexan 

 Cívka napájecího kabelu…………………...……Polyuretan 

 Napájecí konektory ………............……..…....Polykarbonát/Vinylchlorid 

 Napájecí adaptér………….................……..….Lexan 940(Polykarbonát) 

 Balení baterií…………….......................……...Lexan 945 

 Štítky na bateriích a adaptéru…................Polyesterová fólie 

 Brašna koncentrátoru………. .....................100% Polyesterové mikrovlákno spolu s PCV 

 Pás baterií s popruhem (AirBelt)…............100% Polyesterové mikrovlákno spolu s PCV 

 

Náhradní zdroj kyslíku 

Váš dodavatel zařízení Vám může doporučit náhradní zdroj kyslíku pro případ selhání přístroje nebo 

nedostatku energie k jeho . 

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ALARMU, NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE SPOZORUJETE, ŽE PŘÍSTROJ NEFUNGUJE 

JAK MÁ, IHNED SE PODÍVEJTE DO SEKCE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V TOMTO NÁVODU. POKUD NEBUDETE 

SCHOPNI ZÁVADU ODSTRANIT SAMI, OBRAŤTE SE NA SVÉHO DODAVATELE ZAŘÍÉZENÍ. 

POKUD PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTRPOJE BUDETE CÍTIT NEVOLNOST, IHNED VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU 

POMOC. 

 

Řešení problémů 

FOCUS produkty jsou vyrobeny pro roky bezproblémového používání. 

Pokud Váš přenosný koncentrátor FOCUS nepracuje správně, v následující tabulce naleznete možné 

příčiny, pokud bude třeba, obraťte se na svého dodavatele zařízení. 

NEPOKMOUŠEJTE SE O JINÁ ŘEŠENÍ PROBLÉMU NEŽ JSOU UVEDENA NÍŽE. 
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PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

Zvukový alarm - přerušovaný: 
píp, píp, současně svítí 
(ŽLUTÁ) a FOCUS se vypíná. 

Příliš nízký stav nabití baterie pro provoz 
přístroje. 

Ihned připojte AC nebo DC zdroj 
napájení. 

Zvukový alarm - přerušovaný: 
píp, píp, píp SOUČASNĚ svítí 
(ŽLUTÁ). 

Dechová frekvence překročila kapacity 
koncentrátoru FOCUS. 

Snižte míru aktivity, následně 
vypněte a opět zapněte přístroj, 
tím jej resetujete. Pokup problém 
přetrvává, přejděte na jiný zdroj 
kyslíku a kontaktujte svého 
dodavatele. 

Přístroj se při napájení baterií 
nechce spustit, přestože 
baterie indikuje stav nabití. 

Baterie může být příliš teplá nebo 
studená, pokud je například ponechána 
venku, jako v automobilu. 

Nechte baterii dosáhnout 
normální provozní teploty, což 
může trvat několik minut, pokud 
byla vystavena extrémním 
teplotám. Dočasně připojte AC 
nebo DC napájení. 

Zpoždění při nabíjení baterie. Baterie přesahuje teplotu nabíjení. Přístroj může být v provozu; 
nicméně, nabíjení nemusí 
pokračovat, dokud se nesníží 
teplota baterie. 

Přístroj alarmuje, nespustí se 
v automobilu při připojení k 
řádně fungující DC zásuvce. 

Napájení přístroje FOCUS potřebuje 
restart. 

Vypněte přístroj. Odpojte DC 
napájení ze zásuvky automobilu, 
vypněte a zapněte motor 
automobilu automobil, a poté 
znovu připojte kabel 
stejnosměrného napětí do DC 
zásuvky automobilu DC, tím se DC 
napájení resetuje. 

Zvukový alarm zní píp, píp a 
(ČERVENÁ) dioda svítí NEBO 
zvukový alarm zní píp, píp, píp 
a (ČERVENÁ) dioda svítí. 

Došlo k poruše koncentrátoru FOCUS. Vypněte přístroj. Přejděte na jiný 
zdroj kyslíku a obraťte se na svého 
poskytovatele zařízení. 
Zkontrolujte místa vstupu a 
výstupu vzduchu. Vyčistěte místa 
vstup a výstup vzduchu. 

Všechny ostatní problémy.   Vypněte přístroj. Přejděte na jiný 
zdroj kyslíku a obraťte se na svého 
poskytovatele zařízení. 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE: 

Koncentrace kyslíku:* 90% +5.5/-3% (pulsní nastavení, 
nepřetržitý provoz) 

Pulsní dávkování: 17,25 ml +/- 10% 

Rozměry: 16.4 cm výška x 12.2 cm šířka x 6.1 
cm hloubka 

Hmotnost: zařízení: 0.8 kg, 1 baterie: 0.2 kg 
(součástí jsou 2 baterie) 

Napájení: univerzální AC adaptér 100 – 240 V, 
50/60 Hz, adaptér DC: 11 – 16 V, 
nabíjitelná lithium baterie 

Výdrž baterie (dobíjecí lithium baterie): Baterie: 1 ½ hodiny (na baterii) 
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Doba nabití baterie: 4 hodiny 

Startovací čas přístroje:  2 minuty 

Životní cyklus baterie: Přibližně 300 cyklů, potom 80% 
kapacity nebo níže. 

Zvukové alarmy a pulsní vizuální indikátory: Start přístroje - audio i vizuální 

Pulsní průtok - vizuální 

Odpojena kanyla - audio i vizuální 

Alarm rychlosti dýchání - audio i 
vizuální 

Porucha koncentrátoru - audio i 
vizuální 

Nutný servis přístroje - vizuální 

Nízký stav baterie -  audio i vizuální 

Stav baterie - vizuální - indikátory 
stavu nabití na baterii 

**Teplotní rozsah: Normální provozní teplota: 

5 ° C až 40 ° C až do 95% relativní 
vlhkosti (nekondenzující) 

Skladovací teplota: 

mínus 20°C až 60°C 

**Provozní nadmořská výška: Provozní nadmořská výška: až 10.000 
stop (3048 m) - (523 mmHg), vyšší 
nadmořské výšky může ovlivnit 
výkon. 

* Při atmosférickém tlaku 14.7 psi (101 kPa) při 21°C (70°F)  

** Používání přístroje mimo tyto operační a technické údaje může omezit schopnost přístroje 

splňovat předepsaný průtok kyslíku při jeho vyšším nastavení. 

 

Klasifikace 

Typ ochrany proti úrazu elektrickým proudem: 

Třída (Class) II    Ochrana před úrazem elektrickým proudem je dosaženo dvojitou izolací. 

 

Stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem: 

Typ (Type) BF Zařízení poskytuje určitou míru ochrany před úrazem elektrickým proudem, 

pokud jde o 

1. dovolený unikající proud;  

2. spolehlivost připojení ochranného vodiče (pokud je k dispozici).  

3. Není určeno pro přímou srdeční aplikaci. 

Nezávislé testování dle standardů pro zdravotnická elektrická zařízení:  

Testováno v souladu IEC 60601-1 Obecné požadavky na bezpečnost. CAN/CSA C22.2 No. 60601-1-08 

M90 Zdravotnická elektrická zařízení – Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost Ochrana před 

možným elektromagnetickým nebo jiným rušením mezi tímto zařízením a jinými zařízeními. Testováno 
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v souladu s EN60601-1-2 (EMC). Testováno v souladu s RTCA/DO160 Část 21 Kategorie M.CISPR 11 / 

EN 55011 Třída B Skupina 1, “Industrial, Scientific, and Medical (ISM) Equip-ment” FCC Část 15, Podčást 

B – Třída B Neúmyslné vyzařování (radiators) 

Způsoby čištění a infekční kontroly povoleny: 

Viz. část tohoto manuálu “Čištění, péče a starost o přístroj”. 

Stupeň bezpečnosti aplikace v přítomnosti hořlavých anestetických plynů: 

Zařízení není vhodné pro toto použití. 

Režim provozu: 

Kontinuální provoz. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro servis Vašeho přenosného kyslíkového koncentrátoru FOCUS prosím kontaktujte svého 

dodavatele na:  

Kyslík pro život, s.r.o., 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 

         Výrobce: AirSep Corporation 
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ZÁRUČNÍ LIST 

Název výrobku : AirSep FOCUS             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 +5°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 36 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 


