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Lékařská technika KRÖBER úvodní prohlášení
_____________________________ Návod k použití kyslíkového koncentrátoru KRÖBER 4.0 _____
KRÖBER 4.0 představuje německý značkový přístroj na výrobu kyslíku, který byl vyvinut na
základě nejnovějších poznatků na poli lékařské techniky a elektroniky. Pravidelné inspekce
kvality jsou zárukou jednoznačné kvality na nejvyšší úrovni.
Koncentrátor KRÖBER 4.0, je velmi spolehlivý koncentrátor kyslíku, který je určen pro
použití doma i v lékařských zařízeních. Objeví-li se jakékoli technickoprovozní potíže,
kontaktujte svého prodejce a vyskytnou-li se v průběhu léčby vedlejší účinky nebo výrazné
zdravotní potíže, okamžitě se obraťte na svého lékaře.
Tento lékařský přístroj od firmy Kröber GmbH nese značku CE v souladu s MPG (Zákon o
lékařských výrobcích). Výrobce tímto prohlašuje a bere na sebe veškerou odpovědnost za
to, že výrobek je v souladu se směrnicí 93/42/EEC Zákon o lékařských výrobcích, jak je
platný v Německu.
Všeobecné informace - Tento návod k použití popisuje instalaci, provoz a údržbu přístroje.
Předpokladem bezpečného a správného provozu je přesné dodržení uvedených
bezpečnostních opatření a návodu k použití. Uživatel je také povinen řídit se
bezpečnostním řádem na místě, kde je přístroj užíván, a dodržovat všeobecné
bezpečnostní předpisy.
Tento návod k použití kyslíkového koncentrátoru KRÖBER 4.0 je součástí výrobku a měl by
být vždy po ruce v blízkosti přístroje, aby byl vždy dostupný při instalaci, provozu, údržbě a
čištění. Před prvním použitím kyslíkového koncentrátoru KRÖBER 4.0 si návod prostudujte.
Ilustrace v tomto návodu se mohou v některých detailech lišit od vlastního řešení přístroje.
Text a ilustrace nemusí nutně odpovídat velikosti přístroje. Kresby a grafika nejsou
v poměru 1:1.
Identifikační štítek přístroje KRÖBER 4.0 je umístěn na zadní straně přístroje nad
prachovým filtrem.

Odpovědnost a záruka - Všechny podrobnosti a údaje vztahující se k provozu, údržbě a
čištění přístroje jsou v souladu s našimi dosavadními zkušenostmi a poznatky. Vyhrazujeme
si právo provádět technické změny na přístroji typu uvedeného v tomto návodu v rámci
dalšího vývoje. Překlady jsou také prováděny podle našeho nejlepšího vědomí. Odmítáme
jakoukoliv zodpovědnost za chyby v překladu. Německá verze návodu k použití, která je
přiložena k výrobku, je rozhodující verzí.
Výrobce nenese zodpovědnost za škody a poruchy vzniknuvší v důsledku nedodržení
tohoto návodu k použití.
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Vysvětlivky symbolů
_____________________________ Návod k použití kyslíkového koncentrátoru KRÖBER 4.0 _____
Důležitá upozornění ohledně bezpečnosti a vybavení v tomto návodu k použití jsou
zdůrazněny symboly. Uživatel se musí těmito upozorněními bezvýhradně řídit, chce-li se
vyhnout nehodám, zraněním a škodě na majetku.
POZOR!
Tento symbol varuje před nebezpečím, které může vést k újmě na zdraví,
zranění, trvalým zdravotním následkům či smrti. Bezvýhradně dodržujte všechna
nařízení ohledně pracovní bezpečnosti, a v těchto situacích buďte obzvláště
opatrní.
POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné situace související s elektrickým
napětím. Nedodržení bezpečnostních nařízení může mít za následek závažné
zranění či smrt. Pracovní úkony s tímto spojené musí být provedeny
kvalifikovanými elektrikáři.
POZOR!
Informace zdůrazněné tímto symbolem musí být dodrženy, aby nedošlo
k poškození přístroje, poruše nebo selhání.
UPOZORNĚNÍ!
Tento symbol zdůrazňuje tipy a informace potřebné k efektivnímu a
bezproblémovému provozu přístroje.
Autorská práva - Tento návod k použití je považován za důvěrné informace. Je určen
k použití jen pro osoby, které k tomu získaly povolení. Může být poskytnut třetí straně s
písemným souhlasem výrobce. Všechny dokumenty jsou chráněny autorskými právy. Není
dovoleno dokumenty reprodukovat nebo předávat dalším osobám, ať již v úplném nebo
částečném znění, za účelem jejich ohodnocení či sdělení jejich obsahu, bez výslovného
povolení. Jakékoliv porušení tohoto nařízení bude stíháno. Vyhrazujeme si právo na výkon
průmyslových majetkových práv.
Vrácení přístroje a nakládání s odpadem - Byl-li přístroj doručen doručovatelskou
službou a ne přímo prodejcem, ponechte si obal pro případné zaslání přístroje do servisu.
V nepřítomnosti dohody ohledně vrácení obalu zůstává obal u zákazníka, který je
zodpovědný za likvidaci obalu v souladu s legislativou o likvidaci odpadu. Po použití může
uživatel vrátit přístroj prodejci, který je pak zodpovědný za jeho správnou likvidaci.
Neinfekční použité součásti, např. nosní kanyla, mohou být likvidovány jako domácí odpad.
Infekční součásti, např. nosní kanyla infikovaného uživatele, musí být likvidovány
prostřednictvím oprávněné odpadkové služby.
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Bezpečnost
_____________________________ Návod k použití kyslíkového koncentrátoru KRÖBER 4.0 _____
Tato část poskytuje přehled všech důležitých bezpečnostních aspektů potřebných pro
bezpečný a bezproblémový provoz přístroje. Jednotlivé kapitoly obsahují bezpečnostní
doporučení zdůrazněná symboly, které pomohou uživateli vyvarovat se hrozících
nebezpečí.
Všeobecné informace - Přístroj je sestrojen v souladu s platnými pravidly technologie a je
bezpečný. Provoz přístroje však může být nebezpečný, není-li používán správně, nebo je-li
používán za účely, ke kterým není určen. Uživatel si proto musí přečíst a pochopit tento
návod před zapojením přístroje, i v případě, že již v minulosti používal stejný nebo
podobný přístroj, nebo byl vyškolen od výrobce. Předpokladem k bezpečnému a
bezproblémovému provozu přístroje, a vyhnutí se možným chybám, je znalost obsahu
tohoto návodu k použití.
Za účelem optimálního výkonu přístroje a vyhnutí se nebezpečí není dovoleno provádět na
zařízení jakékoliv změny, které nebyly předem jasně schváleny výrobcem. Všechny
bezpečnostní nálepky a symboly na přístroji musí být vždy čitelné. Poškozené nebo
nečitelné nálepky musí být okamžitě nahrazeny.
Povinnosti zákazníka - Tento návod k použití musí být vždy po ruce v blízkosti přístroje,
aby byl kdykoliv uživateli k dispozici. Kromě bezpečnostních opatření uvedených v tomto
návodu se uživatel musí řídit všemi obecně platnými bezpečnostními opatřeními.
Přístroj je možné spustit jen, je-li v dokonalém technickém stavu a je-li jeho provoz
bezpečný. Informace obsažené v návodu k použití jsou ucelené a uživatel se jimi musí
bezvýhradně řídit.
K jakému užívání je přístroj určen - Bezpečný provoz přístroje je zajištěn jen je-li přístroj
použit k účelu za kterým byl vyroben, jak je uvedeno v návodu k použití. KRÖBER 4.0 má
své použití v rámci lékařské terapie jako vedlejší zdroj kyslíku. Může být použit
v nemocnicích, lékařských zařízeních nebo domovech.
Také je třeba dodržet instrukce k sestavení přístroje, jeho čištění a údržbě. Používání
přístroje za jiným účelem je zakázáno! Jakékoliv nároky vznesené na výrobce nebo jeho
autorizované zástupce vztahující se ke škodě způsobené používáním přístroje k jinému
účelu než za jakým byl vyroben, budou odmítnuty. Uživatel nese plnou zodpovědnost za
jakoukoliv škodu způsobenou nesprávným užíváním přístroje.
Možná nebezpečí spojená s provozováním přístroje - Přístroj byl podroben rizikové
analýze. Výsledná konstrukce a řešení přístroje jsou v souladu se současným
technologickým standardem. Stále však hrozí nebezpečí! Přístroj musí být provozován
opatrně a zodpovědně. Nesprávná obsluha nebo obsluha neautorizovanými osobami může
představovat nebezpečí.

OXYLIFE, Vinohradská 343/6, 120 00 Praha 2-Vinohrady
www.oxylife.cz ; info@oxylife.cz
4

POZOR! Riziko újmy na zdraví ! - je-li třeba mít naprosto bezpečný přísun
kyslíku, je naprosto nutné mít druhý, nezávislý zdroj kyslíku jako náhradu (např.
přenosný kyslíkový systém s kyslíkovým cylindrem). Pokud si pacient nebo
operátor přístroje všimne, že nedochází k dostatečné produkci kyslíku, je třeba
okamžitě kontaktovat svého prodejce nebo lékaře.
POZOR! Riziko újmy na zdraví ! - je-li přístroj používán v blízkosti dětí nebo
pacientů upoutaných na lůžko, je třeba dohledu. Přístroj nesmí být za žádných
okolností v provozu v přítomnosti dětí bez dohledu!
POZOR! Nebezpečí vedlejších účinků ! - vyskytnou-li se v průběhu léčby
vedlejší účinky nebo výrazné zdravotní potíže, okamžitě se obraťte na svého
lékaře.
POZOR! Nebezpečí požáru vyvolaného kyslíkem ! - kyslík je nezbytný
k životu, ale v koncentraci i o několik procent vyšší než se vyskytuje ve vzduchu,
je velmi nebezpečný katalyzátor.
Proto je třeba zachovávat následující opatření:
•
•
•
•

•
•
•
•

S kyslíkem smějí zacházet jen vyškolené nebo k tomu obzvlášť připravené osoby!
Kouření, zacházení s otevřeným ohněm a zapalovači je při práci s kyslíkem zakázáno!
Dodržujte odstup alespoň 2 metrů od všech možných zdrojů ohně a otevřeného
ohně!
Budete-li nějaký čas v kyslíkem nasyceném prostředí, pečlivě si vyvětrejte oblečení,
protože kyslík k oblečení velmi přiléhá. Stačí zdroj ohně, např. hořící cigareta, a vaše
šaty se vznítí!
Látky, které jsou na vzduchu nehořlavé, mohou být velmi hořlavé a dokonce se i
samovolně vznítit v kyslíku nebo kyslíkem obohaceném vzduchu!
Olej a tuk (i krémy a gely) mohou při styku s kyslíkem reagovat explozí. Je proto třeba
odstranit z blízkosti přístroje olej a tuky!
Kyslík podstatně zvyšuje teplotu plamene a rychlost vzplanutí!
Nedávejte do zvlhčovače vznětlivé tekutiny!
POZOR! Vysoké napětí! - elektrický proud může způsobit závažná zranění.
Poškozená izolace nebo poškozené součásti jsou životu nebezpečné.

Proto je třeba zachovávat následující opatření:
• Práci na přístroji mohou vykonávat pouze vyškolení odborníci.
• Vypojte přístroj z elektrické sítě, než na něm začnete pracovat!
• Před každým použitím zkontrolujte elektrické šňůry.
POZOR! Dodržujte vysokofrekvenční bezpečnostní opatření! - lékařské
přístroje mohou být ovlivněny vysokofrekvenčními komunikačními přístroji (např.
mobilními telefony). Nepoužívejte přenosné komunikační přístroje v blízkosti
přístroje KRÖBER 4.0.
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POZOR! Dodržujte pravidla elektromagnetické kompatibility! - elektrické
lékařské přístroje podléhají přísným opatřením vztahujícím se na
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a musí být instalovány a užívány
v souladu s informacemi ohledně elektromagnetické kompatibility obsaženými
v přiložených dokumentech.
Obzvláště je třeba věnovat pozornost následujícím informacím:
• Podlahy by měly být dřevěné nebo betonové s keramickou dlažbou. Je-li podlaha
pokryta syntetickým materiálem, relativní vlhkost vzduchu musí být alespoň 30%.
• Během provozu nesmí být přístroj vystaven příliš silným magnetickým polím.
• Frekvence magnetických polí musí být v souladu s hodnotami naměřenými
v pracovním nebo nemocničním prostředí.

•
•
•

POZOR! Udržujte minimální vzdálenost! - přívod vzduchu na přístroji
KRÖBER 4.0 je umístěn na zadní straně přístroje, věnujte proto pozornost
následujícím informacím:
Koncentrátor kyslíku KRÖBER 4.0, používejte v dobře větrané místnosti.
Přístroj musí být umístěn alespoň 30 cm od zdí, záclon a dalších velkých objektů, např.
skříní, aby mohl vzduch do přívodu volně proudit.
Koncentrátor kyslíku KRÖBER 4.0 nesmí být umístěn hned vedle jiného přístroje, ani
se na něj nesmí nic pokládat.
POZOR! Vyhněte se přehřátí přístroje! - přístroj má vzduchové chlazení, aby
nedošlo k jeho přehřátí, nesmí být umístěn vedle topných těles, atd. …

Technické údaje
_____________________________ Návod k použití kyslíkového koncentrátoru KRÖBER 4.0 _____
Model: ………………………………………………………………………………………………………………… KRÖBER 4.0
Klasifikace podle MPG: …………………………………………………………………………………………………….. II a
Elektrické napětí: …………………………………………………………………………………………………. 230V, 50Hz
Okolní podmínky ○ teplota provozní: ………………………………………………………………. +5°C ~ +40°C
○ teplota skladování: ……………………………………………………………. -25°C ~ +70°C
○ rozpětí atmosférického tlaku: …………………………………………. 700-1060 mbar
Úroveň hluku: ………………………………………………………………………………………………………… <31 dB(A)
Příkon: …………………………………………………………………………………………………………………………… 280W
Prachový filtr: ………………………………………………………………………………………. v zadní části přístroje
Bakteriální filtr: …………………………………………………………………………………. pod servisní záklopkou
Pojistky el. přístroje: ……………………………………………………………………………….. 2 x T3, 15A H 250 V
vnitřní: ………………………………………………………………………………….. 1 x T1, 0A L 250 V
Hmotnost: ……………………………………………………………………………………………………………………... 16 Kg
Rozměry bez koleček/výška x šířka x hloubka: ………………………………………….. 53,5 x 20,3 x 52cm
Koncentrace kyslíku ○ 1 - 4 l/min. …………………………………………………………………………. 95% - 3%
○ 4 - 5 l/min. …………………………………………………………………………. 85% ± 3%
Stavový displej koncentrace kyslíku ……………………………………………………….. 82% zobrazení stavu
Objemový průtok kyslíku (0-7 kPa): ………………………………………. 1-5 l/min. podle přednastavení
Maximální výstupní tlak: …………………………………………………………………………………………….. 35 kPa
Ventil přetlaku (kyslíková nádrž/kompresor): …………………………………………….. 200 kPa / 250 kPa
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Přeprava, obal a skladování
_____________________________ Návod k použití kyslíkového koncentrátoru KRÖBER 4.0 _____
Při přepravě přístroje KRÖBER 4.0 dbejte na následující upozornění:
• Přístroj by měl být přepravován pouze ve svém původním obalu.
• Při přepravě může být přístroj umístěn ve svislé nebo vodorovné poloze
(na jedné z větších plochých stran).

•

Nepokládejte krabici vzhůru nohama nebo na jednu z úzkých stran.

Kontrola po převozu
Okamžitě po přijetí dodávky se ujistěte, že obsahuje všechny díly a nic nebylo poškozeno.
Objevíte-li viditelné poškození způsobené přepravou, dodávku nepřijímejte, nebo pouze
s výhradou (např. na přepravní listině). Uveďte zjištěnou škodu a okamžitě upozorněte
prodejce. Jiné, z vnějšku nerozpoznatelné poškození hlaste okamžitě, jakmile jej objevíte,
protože hlášení škod je možné pouze ve lhůtě k tomu určené. Obal uschovejte pro případ,
že bude potřeba přístroj vrátit.
Skladování
Pokud je před použitím třeba přístroj skladovat, řiďte se následujícími upozorněními:
• Přístroj skladujte v suchém prostředí s relativní vlhkostí maximálně do 60%.
• Přístroj nesmí být skladován venku. Podložka, na které je přístroj skladován, musí být vždy
suchá.

•
•
•

Přístroj skladujte v teplotním rozpětí od -20°C do +70°C.
Skladujte v prostředí bez prachu.
Vyhněte se mechanickým otřesům a poškození přístroje.

Vzhled, funkce přístroje a symboly
_____________________________ Návod k použití kyslíkového koncentrátoru KRÖBER 4.0 _____
Koncentrátor kyslíku KRÖBER 4.0 byl optimalizován pro profesionální produkci kyslíku.
Elektronicky kontrolovaný koncentrátor kyslíku odděluje kyslík ze vzduchu v místnosti a
poskytuje uživateli prostřednictvím kyslíkové nosní kanyly, kyslíkové masky nebo
kyslíkových sluchátek vysoce koncentrovaný kyslík.
1 Držadlo
2 Ovládací panel
3 Úhlová přípojka
4 Zvlhčovač

5 Otáčivá kolečka
6 Elektrická šňůra
7 Prachový filtr
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8 Vypínač
9 Regulátor toku kyslíku
10 LC display

11 Servisní klapka
12 Pojistky
13 Sání - vzduchový HEPA filtr

Příprava na použití
_____________________________ Návod k použití kyslíkového koncentrátoru KRÖBER 4.0 _____
Před montáží zkontrolujte, zda máte všechny součásti potřebné pro správnou funkci
přístroje.
1 Sada hrubých prachových filtrů
2 Zvlhčovač
3 FIRESAFE™ spojka/zpětný ventil
4 Úhlová kovová přípojka
5 Kyslíková kanyla / 2m
6 Kyslíková kanyla / 5m
7 Kyslíková bezpečnostní hadice / 15m
8 Nástěnný držák pro zvlhčovač
9 Kyslíková bezpečnostní hadička / 0,33m
10 Úhlová plastová přípojka
11 Přímá plastová přípojka
Správné umístění přístroje
Při výběru místa pro přístroj zvažte následující:
• Přístroj musí být umístěn alespoň 30 cm od zdí, záclon a dalších velkých objektů, např.
skříní, aby mohl vzduch do přívodu na zadní straně volně proudit.
• Přístroj má vzduchové chlazení, aby nedošlo k jeho přehřátí. Nesmí být proto umístěn
vedle topných těles, a podobně.
UPOZORNĚNÍ! - přístroj může být bezpečně zvednut a přemístěn pomocí
držadla na jeho horní straně.
POZOR ! - Zajistěte dostatečný přívod vzduchu!
Koncentrátor kyslíku KRÖBER 4.0 nesmí být umístěn hned vedle jiného přístroje,
ani se na něj nesmí nic pokládat. Dodržte dostatečnou vzdálenost přístroje od zdí,
atd.
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POZOR ! na znečištěné a vlhké prostředí
Používejte koncentrátor KRÖBER 4.0 pouze na místech bez znečištění ovzduší
nebo kouře. Nepoužívejte koncentrátor KRÖBER 4.0 ve vlhkém prostředí.

Pokyny k sestavení
_____________________________ Návod k použití kyslíkového koncentrátoru KRÖBER 4.0 _____
Existují dva způsoby použití koncentrátoru KRÖBER 4.0
1) Přístroj je umístěn vedle uživatele.
2) Uživatel používá sadu pro vnější zvlhčování a v tom případě může přístroj stát v jiné
místnosti.
Elektrická šňůra – v obou případech zapojte elektrickou šňůru do profesionálně zakotvené
zásuvky.
Kyslíkový koncentrátor KRÖBER 4.0 je
uzpůsoben jen na napětí 230 V, 50 Hz.

POZOR! - Nebezpečí zakopnutí!
Na zadní straně přístroje naleznete
držák, na který je možné navinout elektrickou
šňůru, když je přístroj mimo provoz. Vyhnete
se tak nebezpečí zakopnutí.
I. Přístroj je umístěn vedle uživatele
Úhlová kovová přípojka.
Přišroubujte úhlovou kovovou přípojku k výstupu
kyslíku na přístroji. Doporučujeme použití klíče
(metrická velikost) číslo 17.
Zvlhčovač s označením maximální hladina vody.
Naplňte zvlhčovač (doporučujeme destilovanou vodu) ke značce
maximální hladina vody (MAX).
1. Přišroubujte zvlhčovač na kovovou úhlovou přípojku.
2. Připojte kyslíkovou hadičku 0,33m na výstup kyslíku ze
zvlhčovače.
FIRESAFE™
Připojte FIRESAFE™ spojku na
výstup kyslíku, ve směru proudění
kyslíku do nosní kanyly.
OXYLIFE, Vinohradská 343/6, 120 00 Praha 2-Vinohrady
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POZOR! Dodržujte směr proudění označený šipkou!
Není-li spojka FIRESAFE™ nasazena ve správném
směru proudění, je neefektivní a nechrání klienta
v případě požáru.
POZOR! Pro nejlepší ochranu, umístěte spojku
FIRESAFE™ spojku mezi kyslíkovou hadičku 0,33 m a
kyslíkovou kanylu.
FIRESAFE™ spojka je tepelná pojistka obsahující pružinový
ventil, která je navržena tak, že přeruší přívod kyslíku v případě,
že hadičku zachvátí oheň. FIRESAFE™ nebrání normálnímu
průtoku kyslíku.
Kyslík není hořlavý. Přítomnost kyslíku výrazně zvyšuje
schopnost spalování. Nepoužívejte olej nebo maziva na tomto
zařízení.

Toto vyobrazení znázorňuje
celkové zapojení varianty I,
kdy je kyslíkový koncentrátor
umístěn vedle uživatele.

II. Uživatel používá sadu pro vnější zvlhčování. Přístroj tak může stát v jiné místnosti
Adaptér pro vnější zvlhčování - Přišroubujte rovnou (plastovou)
přípojku k výstupu kyslíku na přístroji.
Bezpečnostní kyslíková hadička - Připojte
bezpečnostní kyslíkovou hadičku na adaptér.

Držák na zvlhčovač - Vložte zvlhčovač do
držáku (1).
Zvlhčovač s označením maximální hladiny
vody - Naplňte zvlhčovač ke značce
maximální hladiny vody.
Montáž zvlhčovače - Připojte bezpečnostní kyslíkovou hadičku na
úhlový adaptér (2). Připojte nosní kanylu na výstupní přípojku
přístroje (3).
UPOZORNĚNÍ!
Funkcí držáku je zabránit převrhnutí zvlhčovače.
Doporučuje se proto připevnit jej na zeď, skříň, atd.
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Jak se zachovat, začne-li hadička hořet
_____________________________ Návod k použití kyslíkového koncentrátoru KRÖBER 4.0 _____
Začne-li hadička navzdory všem bezpečnostním opatřením hořet, nestačí pouze
přístroj vypnout, protože kyslík bude i nadále chvíli vycházet po vypnutí přístroje.
Podnikněte následující kroky:
•
•
•

Odpojte kyslíkovou hadičku, tím přerušíte tok kyslíku.
Zaduste oheň (třeba dekou).
Po uhašení ohně dobře vyvětrejte, protože hořící PVC hadička uvolňuje jedovaté
plyny.

Kovová přípojka na vývodu kyslíku funguje jako bezpečnostní opatření, zabraňuje
ohni se rozšířit do přístroje.

Obsluha přístroje
_____________________________ Návod k použití kyslíkového koncentrátoru KRÖBER 4.0 _____
UPOZORNĚNÍ! Kyslíkový koncentrátor KRÖBER 4.0 je třeba používat v rámci
zachování dlouhé životnosti přístroje, minimálně 1x týdně na dobu 45 minut!

POZOR! Nebezpečí újmy na zdraví!
Nesprávné použití přístroje KRÖBER 4.0 může vést k závažnému poškození zdraví
nebo škodě na majetku. Proto obsluhujte přístroj přesně podle návodu k použití a
pravidel bezpečnosti.
Uvedení do provozu
Spusťte jednotku spínačem na horní straně
přístroje.
- Koncentrátor KRÖBER 4.0 spustí auto test.
- Produkce kyslíku se spustí po provedení auto
testu.

spínač

informační panel

regulátor
nastavení

UPOZORNĚNÍ!
Během počáteční fáze se objeví po dobu 2 minut
kyslíkový alarm. Tento poplašný signál po 2
minutách zmizí. Pokud se tak nestane, je možné,
že přístroj je poškozen.

Informace o provozním stavu zařízení včetně provozních hodin se zobrazují na
informačním panelu po dobu cca 30 sekund.
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indikátor průtoku (l/min)
alarm nedostatku kyslíku
alarm výpadku napájení

indikátor připojení k PC

teplotní alarm
zobrazení CHYBA

počitadlo provozních hodin

Nasaďte si nosní kanylu - vložte si oba výstupy kanyly do nosu. Obě
trubičky si upevněte za uši a utáhněte pod bradou.
UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečí ublížení na zdraví! Je-li přístroj v provozu, nekuřte!
Kyslík nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm, zapalovači či jinými
žhnoucími předměty!
Nastavení toku kyslíku
Stiskněte regulátor nastavení. Poté co se ozve signál a rozbliká se světélko toku kyslíku na
displeji, bylo nastavení aktivováno.
Objem průtoku kyslíku nastavíte otáčením regulátoru. Otáčení po směru hodinových
ručiček zvyšuje tok kyslíku, otáčení proti směru hodinových ručiček jej snižuje.
Po nastavení toku kyslíku stiskněte opět regulátor nastavení. Znovu se ozve signál, kterým
přístroj dává najevo, že nastavení přijal.
POZOR! - přístroj je určen k použití v nadmořské výšce do 2.000 m nad mořem.
Je-li přístroj používán ve vyšší nadmořské výšce, nemůžeme zaručit, že bude
fungovat v souladu s uvedenými daty.

Alarmy
_____________________________ Návod k použití kyslíkového koncentrátoru KRÖBER 4.0 _____
Kyslíkový koncentrátor KRÖBER 4.0 je vybaven inovativním multifunkčním senzorem, který
monitoruju koncentraci kyslíku ve výstupu i fungování celého přístroje.
Nízká koncentrace kyslíku
Pokud klesne koncentrace kyslíku pod 82%, spustí se
alarm stavu kyslíku.
Opatření:
1) Zkontrolujte, zda kyslíková hadička není zmáčknutá.
2) Zkontrolujte, zda jsou součásti správně připojeny.
3) Zkontrolujte těsnost zvlhčovače a hadic.
4) Kontaktujte zákaznický servis.
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Vysoká teplota koncentrátoru
Provozní teplota uvnitř koncentrátoru je příliš vysoká.
Opatření:
1) Přístroj okamžitě vypněte.
2) Zkontrolujte, zda vzduch proudí do přístroje bez
zábran.
3) Ujistěte se, že je přístroj v dostatečné vzdálenosti od
jiných objektů (zdí, skříní, atd.)
4) Zkontrolujte hrubý prachový filtr v zadní části
přístroje, zda jej nebude vyměnit. Další informace
najdete v kapitole „Údržba“.
UPOZORNĚNÍ!
Okamžitě dochází k přerušení dodávky kyslíku za účelem ochrany pacienta.
Kompresor však nadále běží.
Výstraha systému
Došlo k selhání mikroprocesoru.
Opatření:
1) Přístroj okamžitě vypněte.
2) Kontaktujte zákaznický servis.
POZOR! - z bezpečnostních důvodů dochází k zastavení produkce kyslíku.
Přerušené napájení
Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu do
přístroje
Opatření:
1) Zkontrolujte, zda je elektrická šňůra správně zapojena
do zásuvky.
2) Zkontrolujte pojistku přístroje, zda není přerušena
(další informace ohledně pojistek naleznete v kapitole Údržba).
3) Zkontrolujte, zda nejsou vypadlé pojistky/jističe,
v případě nutnosti je nahoďte.
UPOZORNĚNÍ!
Chcete-li vyzkoušet, zda poplašné zařízení ohlašující přerušení dodávky proudu
funguje, proveďte následující:
1) Vytáhněte elektrickou šňůru ze zásuvky.
2) Zapněte přístroj.
3) Poplašné zařízení funguje, pokud se spustí po zapnutí přístroje.
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UPOZORNĚNÍ!
Spustí-li se poplašné zařízení znovu poté, co přístroj opět zapnete, kontaktujte
zákaznický servis.
Nedostatek kyslíku
V případě, že skutečná koncentrace kyslíku neodpovídá
technické specifikaci, aktivuje se alarm.
Opatření:
1) Zkontrolujte, zda kyslíková hadička není zmáčknutá.
2) Zkontrolujte, zda jsou součásti správně připojeny.
3) Zkontrolujte těsnost zvlhčovače a hadic.
4) Kontaktujte zákaznický servis.
Alarm sensoru
Došlo k poruše multifunkčního senzoru a koncentrace
ani množství kyslíku nemůže být určeno s dostatečnou
přesností.
Opatření:
1) Zkontrolujte, zda kyslíková hadička není zmáčknutá.
2) Zkontrolujte, zda jsou součásti správně připojeny.
3) Kontaktujte zákaznický servis
Alarm objemu toku kyslíku
Vlastní objem toku kyslíku neodpovídá nastavení.
Opatření:
1) Zkontrolujte, zda kyslíková hadička není zmáčknutá.
2) Zkontrolujte, zda jsou součásti správně připojeny.
3) Kontaktujte zákaznický servis
UPOZORNĚNÍ!
Je-li objem toku kyslíku příliš vysoký, dochází z bezpečnostních důvodů k
dočasnému přerušení výroby kyslíku.
POZOR! Nebezpečí újmy na zdraví! - pokud není možné vypnout poplašné
zařízením podniknutím jistých kroků, okamžitě přejděte k používání náhradního
zdroje kyslíku (např. kyslíkový cylindr). Také okamžitě kontaktujte zákaznický servis
prodejce, který naleznete v zápatí této stránky.
POZOR! Nebezpečí újmy na zdraví! - před opětovným uvedením koncentrátoru
do provozu, se ujistěte, že chyba a příčina poruchy byly profesionálně odstraněny.
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Údržba
_____________________________ Návod k použití kyslíkového koncentrátoru KRÖBER 4.0 _____
POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! - Před zahájením čištění musí
být přístroj vypnutý a odpojený od napájení z elektrické sítě.
Poznámky
Předpokladem pro úspěšnou kyslíkovou terapii je čistota přístroje. Je proto třeba pečlivě
dodržovat čisticí režim!
Čištění
Přístroj by měl být čištěn vlhkým (ne mokrým) hadříkem, aby do něj nenatekla žádná
tekutina.
Používejte pouze komerční čisticí prostředky (např. mycí prostředek na nádobí).
Za žádných okolností nepoužívejte agresivní čisticí prostředky!
Dezinfekce
K dezinfekci přístroje můžete použít jakýkoliv komerční dezinfekční prostředek.
Je třeba dodržet návod k použití od výrobce daného dezinfekčního prostředku.

Plán údržby
_____________________________ Návod k použití kyslíkového koncentrátoru KRÖBER 4.0 _____
Údržba a čištění musí být prováděno v pravidelných intervalech podle následujících informací:
interval

úkon

denně

zvlhčovač vyčistěte a vydezinfikujte každý den

každých 14 dní - dle potřeby
častěji

přístroj omyjte vlhkým hadříkem a vydezinfikujte jej

měsíčně

hrubý prachový filtr vyperte, nebo vyměňte

ročně / po 5.000 hodinách
provozu

vyměňte filtr sání vzduchu (HEPA filtr)
při extrémně špinavém ovzduší vyměňte filtr dříve

při změně pacienta

vyměňte nosní kanylu
POZOR! Nebezpečí újmy na zdraví - každý uživatel má
mít vlastní nosní kanylu aby nedošlo k rozšíření infekce.

po servisu

přístroj omyjte vlhkým hadříkem a vydezinfikujte jej

každý rok

nechte provést bezpečnostní kontrolu
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Práce spojené s údržbou
_____________________________ Návod k použití kyslíkového koncentrátoru KRÖBER 4.0 _____
Čištění zvlhčovače
1. Odšroubujte zvlhčovač od přístroje.
2. Odšroubujte víčko zvlhčovače a vylijte zbylou vodu.
3. Omyjte zvlhčovač čistou teplou vodou.
4. Podle návodu dezinfikujte zvlhčovač.
5. Naplňte zvlhčovač čerstvou destilovanou vodou.
6. Zašroubujte víčko.
7. Našroubujte zvlhčovač zpět na přístroj.
Systém se sterilní vodou
Pokud je přístroj používán se sterilní vodou, je třeba zachovávat následující body:
- Systémy se sterilní vodou nesmí být čištěny ani doplňovány.
- Stará vodní láhev musí být vyhozena.
- Uživatel se musí řídit informačním letákem od výrobce sterilní vody.
Výměna filtru na hrubé nečistoty
1. Do drážky na modrém krytu filtru, který je
umístěn na zadní straně přístroje vložte plochý
šroubovák a silou otevřete kryt, který sejmete
tahem dozadu.
2. Vyjměte filtr na hrubé nečistoty a nahraďte jej
novým.
3. Nasaďte kryt zpět.

Výměna filtru (HEPA) sání vzduchu
1. Do drážky na modrém krytu filtru, který je
umístěn na zadní straně přístroje vložte plochý
šroubovák a silou otevřete kryt, který sejmete
tahem dozadu.
2. Vytáhněte starý HEPA filtr mírným otáčením a
nahraďte jej novým.
3. Nasaďte kryt zpět.
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Vysvětlení symbolů na přístroji
_____________________________ Návod k použití kyslíkového koncentrátoru KRÖBER 4.0 _____

Symbol

Význam
Odkazuje na návod k použití!

IP 21

Stupeň ochrany před vniknutím kapalin a
malých dílů.
Použití podle typu BF

Třída ochrany II
Úředně stanoveno orgánem k certifikaci
TÜV (Rheinland LGA Products GmbH)

I/O

Tlačítko on/off

Nekuřte!

Zákaz otevřeného ohně!

Nepoužívejte olej nebo tuk!

Neodstraňujte žádné kryty!

Nevyhazujte do domovního odpadu!

Výrobce.
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Záruka
_____________________________ Návod k použití kyslíkového koncentrátoru KRÖBER 4.0 _____
Záruka na tento produkt činí 24 měsíců a je potvrzena samostatným záručním
listem. Zboží bude zdarma opraveno, pokud se na něm vyskytly vady v důsledku
správného použití.
V následujících případech je oprava zpoplatněna:
(1) Nedodržení postupů uvedených v této příručce.
(2) Poškození výrobku například v důsledku pádu.
(3) Poškození v důsledku požáru, zemětřesení, záplav či jiných přírodních živlů.
(4) Špatné nastavení či výměna vadné součástky.
(5) Výměna běžně opotřebované součásti.
Datum poslední revize návodu: 2. duben 2020
OXYLIFE group,Vinohradská 343/6, 120 00 Praha 2, +420 606 688 665 www.oxylife.cz
Děkujeme, že jste si vybrali koncentrátor kyslíku KRÖBER 4.0. Naším cílem je, abyste se
stali spokojeným zákazníkem. Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, kontaktujte
nás.

Poznámky
_____________________________ Návod k použití kyslíkového koncentrátoru KRÖBER 4.0 _____
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