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Vybalení prístroja 

 

 

Ak Vám niektorá z vyššie uvedených vecí chýba, kontaktujte prosím svojho 

dodávateľa. 

 

 

 



 3

Ovládacie prvky 
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Uvedenie prístroja do prevádzky 

1. Pripojte napájací kábel. 

 

 

 

2. Uveďte vypínač na bočnej strane prístroja do polohy zapnuté (1). 

 

 

 

3. Stlačte toto tlačidlo na ovládacom paneli prístroja. 
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Ovládanie prístroja 

 

 

 

4. Indikátory čistoty výstupného kyslíka 
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5. Fľaša zvlhčovača 

A. K výstupu kyslíka z prístroja pripojte dlhšiu hadičku (kanylu), kyslík by mal následne vychádzať z 

hadičky (kanyly) kratšie, ktorá sa umiestňuje okolo krku. 

B. Používajte iba čistú prevarenú, alebo destilovanú vodu. Nepoužívajte vodu minerálnu. 

C. Vodu nalievajte iba po vyznačenú rysku. 

 

6. Nosová kanyla 

A. Z kanyly vedúcej z diaľkového ovládača urobte dve oká a pretiahnite si ich cez hlavu, následne 

potom prvé oko dajte cez uši. 

B. Nastavte kanylu na nose tak, aby sa obdĺžnik, ktorý na nej je, dotýkal hornej pery. 

 

 

 

Prístroj je vybavený diaľkovým ovládačom s dosahom až 10 m, ktorý je umiestnený na prívodnej kyslíkové 

kanyle (na obrázku vyššie ho muž drží v ruke). Na vrchnej strane tohto ovládača je umiestnené tlačidlo, 

ktorým je prístroj možné diaľkovo zapnúť a vypnúť. 

 

POZNÁMKA: Ak bol prístroj vystavený veľmi nízkym teplotám, je nutné ho pred 

uvedením do prevádzky nechať zohriať na izbovú teplotu (ponechať ho na izbovej 

teplote aspoň do dobu 30 minút). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

Prevádzka prístroja na batériu a v aute 

 

 

 

POZNÁMKA: Keď sa zariadenie po dlhšiu dobu používa, odpojte prívodné (napájací) 

kábel. 
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1. Napájanie prístroja v automobile: Pripojte adaptér do auta (invertor napätia) k 

zásuvke cigaretového zapaľovača v automobile. Následne ho prepojte s prívodnou 

elektrickou šnúrou prístroja (ktorá je už k prístroju pripojená). 

2. Napájanie batérií: Pripojte batériu k invertoru napätia a ten prepojte s prívodnou 

elektrickou šnúrou prístroja (ktorá je už k prístroju pripojená). 

3. Uveďte prístroj do prevádzky. Prístroj je schopný byť v prevádzke na batériu po 

dobu až 2 hodín. 

4. Nikdy nenapájajte prístroj batériou, ktorá sa práve nabíja. 

Dôležité bezpečnostné opatrenia 

 

Pri používaní tohto zariadenia (obzvlášť deťmi) vždy dodržiavajte základné bezpečnostné 

zásady. Pred použitím prístroja si pozorne preštudujte návod na obsluhu. 

 

NEBEZPEČENSTVO: 

 

Aby ste zabránili nebezpečenstvu ľahkého či fatálneho úrazu elektrickým prúdom: 

1. Nepoužívajte prístroj pri kúpaní. 

2. Neumiestňujte prístroj do miest, kde hrozí jeho poliatie, či spadnutie do kvapaliny 

(napr. vane). 

3. Ak sa stane, že prístroj spadne do vody, nesnažte sa ho hneď vyloviť. Čo najskôr 

vypnite celú elektrickú sieť v dome, až potom prístroj vylovte a odošlite ho do 

autorizovaného servisného centra na inšpekciu, opravu. 

 

VAROVANIE: 

 

Prístroj vytvára vysoko koncentrovaný kyslík, ktorý rapídne urýchľuje horenie. Nefajčite, 

ani sa nepohybujte s otvoreným ohňom vo vzdialenosti kratšej ako 2 m okolo prístroja a 

všetkého príslušenstva, ktorým je kyslík rozvádzaný. Nepoužívajte na prístroj, alebo v jeho 

blízkosti olej, mastnotu alebo iné produkty na ropnej báze. Odpojte prístroj od zdroja 

elektrickej energie pred začatím čistenia, alebo servisu. 

 

VAROVANIE: Ak je prístroj uvedený do prevádzky a nie je pravé používaný, nenechávajte 

prívodný súpravu kyslíka čímkoľvek prikrytú, či pod vankúšom. Kyslík spôsobuje materiály 

horľavými. Ak teda nie je prístroj práve využitý, vypnite ho. 

 

VAROVANIE: Neskladajte kryty prístroja. Opravy a servis vyžadujúce demontáž krytov 

môžu vykonávať len autorizovaným dealerom, či technikom. 

 

VAROVANIE: Nenapájajte tento prístroj za pomoci predlžovacie šnúry, nepreťažujte 

elektrické zásuvky v stenách. 
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POZOR: Ničím nezakrývajte, neblokujte ventiláciu na zadnej strane prístroja. 

 

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom 

Nepokúšajte sa odstraňovať kryty prístroja. Ak je nutný servis, obráťte sa na svojho 

predajcu, či kvalifikované servisné centrum. Rozoberanie, či podobná manipulácia s 

prístrojom vedie k strate záruky. 

 

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom 

Pred údržbou prístroj vypnite a odpojte ho od elektrickej siete. 

Údržba 

 

Čistenie krytov prístroja: 

1. Odpojte prístroj od všetkých externých zdrojov napájania (elektrickej siete, 

elektrické zásuvky v aute, batérie). 

2. Ošetrite povrch prístroja čistou handričkou s nejakým dezinfekčným prostriedkom. 

 

Výmena filtra vstupného vzduchu (sacieho filtra): 

1. Odpojte prístroj od všetkých externých zdrojov napájania (elektrickej siete, 

elektrické zásuvky v aute, batérie). 

2. Otvorte kryt filtra vstupného vzduchu (situovaný na zadnej strane prístroja). 

3. Vyberte filter vstupného vzduchu. 

4. Vložte filter nový. 

5. Filter by mal byť menený čo 3000 hodín (pracovných hodín). 
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Životnosť filtra vstupného vzduchu sa pohybuje od 800 do 3000 hodín, v závislosti na 

čistote vzduchu v mieste užívania koncentrátora. Filter by mal byť vymenený vo chvíli, 

keď je papier vnútri neho pokrytý prachom a filter je vnútri napohľad očernetý. Je 

veľmi dôležité filter vymeniť v čase, keď sčernie, pretože potom už nielenže už nechráni 

Vaše zdravie, ale môže znížiť životnosť koncentrátora. 

Riešenie problémov 

 

Ak máte pocit, že prístroj nefunguje správne, pred jeho odovzdaním Vášmu predajcovi prosím 

preštudujte nasledujúce možné príčiny problémov a ich riešení. 

 

Príznaky Možné príčiny Oprava 

Spustil sa akustický alarm 

(pípa) a LCD displej prístroja 

nesvieti. 

AC napájanie (z el. Siete) nie je 

správne pripojené. 

Skontrolujte pripojenie 

napájacieho zdroja. 

DC napájanie (auto, batérie) nie 

je správne pripojené. 

Skontrolujte prepojenie batérie 

a invertora napätia, prepojenie 

invertora a cigaretového 

zapaľovača v aute. 

Tlačidlom ON/OFF nie je 

možné prístroj uviesť do 

chodu. 

Vypínač na bočnej strane 

prístroja je v polohe OFF 

(vypnuté). 

Skontrolujte vypínač, ak je 

vypnutý, uveďte ho do polohy 

ON. 

Žiadny výstup kyslíka. 

Kanyla nie je správne 

pripojená, alebo je zamotá, či 

upchatá. 

Skontrolujte kanylu a jej 

pripojenie k výstupu kyslíka z 

prístroja 

Batérie sa vybila. 

Nabite batériu, alebo použite 

batériu náhradnú (voliteľné 

príslušenstvo). 

Spustil sa akustický alarm 

(pípa) a na displeji prístroja 

svieti zelený a červený 

indikátor. 

Systém je prehriaty, vypol sa. 

Teplota kyslíkového 

koncentrátora je príliš vysoká, 

prístroj prestal koncentrovať 

kyslík. Uistite sa, či je prístroj 

dostatočne odvetraný (nie je 

zakryté miesto výstupu 

vzduchu pre chladenie na 

zadnej strane prístroja). Ak 

tento stav pretrváva, prejdite 

na náhradný zdroj kyslíka a 

kontaktujte svojho predajcu. 

Svieti žltý indikátor . 
Nízka koncentrácia výstupného 

kyslíka. 

Koncentrátor produkuje nízku 

koncentráciu kyslíka (<82%). 

Kontaktujte Vášho predajcu. 
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Červený indikátor svieti dlhšie 

ako 5 minút. 

Nízka koncentrácia výstupného 

kyslíka. 

Koncentrátor produkuje nízku 

koncentráciu kyslíka (<72%). 

Kontaktujte Vášho predajcu. 

Invertor napätia do auta robí 

hluk. 

Beží chladiaci ventilátor 

invertora. 

Ventilátor slúži na odvod tepla 

z invertora. 

 

V kapsuli kyslíkové kanyly je 

voda. 

Vodu vylejte. 
Odpojte kyslíkovú kanylu s 

kapslí. 

 

Predajca (distribútor) tohto prístroja nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody na 

majetku či zdraví, ktoré by mohli byť prístrojom spôsobené pri jeho používaní. Za 

tieto prípadné škody je zodpovedný priamo výrobcu zariadenia. 

 

V prípade reklamácie samotného zariadenia a jeho príslušenstva sa obráťte priamo 

na svojho predajcu (distribútora) zariadenie, od ktorého ste prístroj zakúpili. 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Nepretržitý tok (nastavenie prietoku) 
nastavenie 1 až 5, (odpovedá nastaveniu 1 L/min 

až 5 L/min) 

Koncentrácia kyslíka pre všetkých 5 nastavení 93% + 5% / - 3% 

Výstupní tlak 8.5 PSI 

Hlučnosť 
≤ 40 dB (nominálne) na rovnom stole, ≤ 45 dB pri 

cestovaní 

Rozmery 23 cm x 22 cm x 32.5 cm 

Hmotnosť 5.2kg - iba prístroj, 6.2kg s batériou 

Diaľkový ovládač bezdrôtový, dosah 10 m 

Užívateľské rozhranie tlačidlá, podsvietený LCD displej 

Filtre vstupný vzduchový filter, antibakteriálny filter 

Prevádzkové teloty 5 °C až 40 °C 

Relatívna vlhkosť 15 až 95% 

Použiteľný do nadmorskej výšky 3657 m 

Skladovacia teplota mínus 20 °C to 60 °C (iba prístroj) 

Relatívna skladovacia vlhkosť až 95%, bez kondenzácie 

Spotreba energie 90W~100W 

AC príkon 100 až 240 VAC, 50/60 Hz, 1.8 A max 

AC výstupný výkon 14.8 VDC, 8 A max 

DC príkon príkon od 11 do 16.8 VDC 20 A max 

DC výstupný výkon 14.8 VDC, 8 A max 

Hlučnosť zvukového alarmu 55 dB (nominálne), 39 dB vo vzálenosti (1 m) 

Zloženie batérie Lithium Ion 14.8 VDC (nominálne) 

Výdrž batérie 2 hodiny pri nastavení 1 - 5 

Nabíjací čas batérie približne 4 až 5 hodín 

Rozmery baterie 15.5 cm x 8.5 cm x 5 cm 

Indikátory koncentrácie kyslíka 

ZELENÉ SVETLO = NORMÁLNE, ŽLTÉ 

SVETLO = POZOR <82%, ČERVENÉ SVETLO 

SE ZVUKOVÝM ALARMOM = VAROVANIE 

<75% 

Alarmy 
pokles výkonu, vysoká teplota, nízka 

koncentrácia výstupného kyslíka 
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ZÁRUČNÍ LIST 
Názov výrobku: OX ONE GBA 102 (LG-102)    Sériové číslo : ……………………………………………. 

 

Dátum nákupu: ………………………………………     Záruka sa uplatňuje od : ……………………………. 

 

Jedná sa o zariadenie (výrobok) homologované pre používanie v Českej  a Slovenskej Republike a 

prevádzkované podľa nasledujúcich podmienok: 

I. Musia byť zachované prevádzkové teploty v rozmedzí +0°C až 35°C a vlhkosť vzduchu do 75% 

RH. 

II. Zariadenie (výrobok) nesmie podliehať cudzím vibráciám, nesmie byť umiestnená v blízkosti 

silného elektromagnetického poľa a nesmie byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu. 

III. Elektrická zásuvka 230/50Hz musí byť zapojená podľa platných noriem STN. 

IV. Na ošetrenie zariadenia (výrobku) nepoužívajte rozpúšťadlá, iba vlhkú handričku. 

 

Firma zaručuje bezproblémový chod zariadenia po dobu 24 mesiacov, pri dodržaní vyššie uvedených 

prevádzkových podmienok a nižšie uvedených výnimiek, na ktoré sa záruka nevzťahuje, alebo len z 

časti. Predávajúci je povinný v prípade oprávnenej záručnej poruchy (vady), túto poruchu (chybu) 

následne odstrániť a to najneskôr do 30-tich dní od prevzatia výrobku do záručnej opravy. 

 

Záruka sa nevzťahuje na: 

1) Poruchy spôsobené elektrickým prepätím siete, alebo bleskom. 

2) Poruchy spôsobené naindukovaným prepätím vo vedení telekomunikačných sietí. 

3) Poruchy a chyby spôsobené náhodným poškodením inými okolitými živlami (požiar, povodeň a 

iné). 

4) Poruchy spôsobené neoprávneným zásahom užívateľa. 

5) Poruchy spôsobené nedbalou manipuláciou (pád pri prenose a iné). 

6) Spotrebný materiál. Ide o súčiastky opotrebované prevádzkou a ich potrebná pravidelná výmena. 

7) Podmienkou reklamácie v dobe záruky je dodanie kompletnej techniky v obaloch spolu so 

záručným listom a paragónon, alebo faktúrou s dokladom o zaplatení. 

8) Kupujúci je povinný na svoje náklady vykonávať pravidelnú údržbu, prehliadky a čistenie 

zariadení. 

9) Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví, alebo majetku, vzniknutú z 

dôvodu zlej obsluhy, alebo manipulácia so zariadením. 

10) Predávajúci nezodpovedá za zlý a výkonu neúmerný chod zariadenia, spôsobený nesprávnou 

obsluhou, alebo použitím na nevhodnom zariadení. 

 

Vrátenie tovaru 

Ak Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, môžete ho do 14 dní od prevzatia tovaru vymeniť, 

prípadne si nechať vrátiť peniaze. Jedná sa teda o odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodov zo 

strany zákazníka do 14 dní od prevzatia tovaru podľa zákona č.89/2012 v súlade s § 1820. Prístroje 

môžu byť Vami vyskúšané a to po dobu maximálne 10 hodín. Prístroje nemôžu byť používané! V takom 

prípade už nie je možnosť využiť tohto spôsobu vrátenia prístrojov a pri porušení tejto podmienky  
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nebudeme vrátenie tovaru akceptovať, pretože už bude považované za tovar používaný, nie iba 

vyskúšaný! 

 

Kupujúci potvrdzuje, že prevzal dané zariadenie bez závad a bol oboznámený s prevádzkovými a 

záručnými podmienkami. 

 

 

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

       kupujúci                                                                predávajúci 

 


