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 ÖZEL NOTLAR
Kullanıcı:  Bu ürünü kullanmadan önce, bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurma
Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun, bu talimatları ve bu ürün veya opsiyonel ekipman ile beraber 
sağlanan Yönerge Föyleri gibi herhangi ek öğretici materyali tamamen okuyup anlamadan, bu ürünü 
veya mevcut herhangi bir opsiyonel ekipmanı KULLANMAYIN, aksi takdirde yaralanma veya hasar 
meydana gelebilir.
Eğer uyarıları, ikazları veya talimatları anlayamıyorsanız, bu ekipmanı kullanmadan önce satıcınızla 
irtibata geçin. 

	Ekipmanı kullanmadan önce doktora danışın. Oksijen tedavisini önceden belirlenen akış ve 
periyoda göre gerçekleştirin. Yetersiz oksijen desteği veya karbondioksit tutulumunu engellemek 
için doktorunuza danışmadan akış ve zaman ayarlarını değiştirmeyin. 

	Bu ekipman, yaşam desteği veya yaşam sürdürücü amaçlı kullanılmaz. Yalnızca bir oksijen 
desteği olarak kullanılır. Aşırı oksijen ihtiyacı olan kişiler için diğer oksijen destek cihazının 
hazırlanması gerekmektedir. (Oksijen silindiri veya likit oksijen gibi)

	Bu ürün çocukların veya fiziksel engelli bireylerin yakınında kullanıldığı zaman yakın gözetim 
gerekmektedir. Bu cihazı kullanan, alarmları duyamayan veya göremeyen ya da iletişim 
rahatsızlığı bulunan hastalar için ek gözetim veya dikkat gerekebilir. 

	Herhangi bir yan etki meydana geldiğinde derhal satıcınız veya doktorunuz ile iletişime geçin.
	Eğer konsantratör düzgün çalışmıyorsa, makinenin içine su damladıysa inceleme ve onarım 

için satıcınızı arayın. Cihazı gizli bir şekilde sökmeyin.
	Ciddi karbonmonoksit zehirlenmesine sahip hastaların ekipmanı kullanması yasaktır.

GÜVENLİK UYARISI
Oksijen, yanıcı bir gazdır, dolayısıyla makine ateş ve ısıdan uzakta bulunmalıdır. Bu 

cihazı kullanırken SİGARA İÇMEYİN, kullanıcı, kendi güvenliği için sigarayı bırakmalıdır. Tüm 
kibritleri, yanan sigaraları veya diğer ateş kaynaklarını odanın dışında tutun.

Eğer yağ, gres veya yağlı maddeler basınç altında oksijen ile temas ederse ani ve 
şiddetli bir tutuşma meydana gelebilir. Bu maddeler, oksijen konsantratöründen, hortum 
ve bağlantılardan ve diğer tüm oksijen ekipmanlarından uzakta TUTULMALIDIR. Üretici 
tarafından tavsiye edilmediği sürece herhangi bir kayganlaştırıcı kullanmayın. 
	Tıbbi oksijen ekipmanının yakınında herhangi bir kıvılcım oluşumunu engelleyin. Bu, herhangi 

bir sürtünmeden kaynaklanan statik elektriğin oluşturduğu kıvılcımları da kapsamaktadır.
	Güç kablosunu ateş ve ısı kaynaklarından uzakta muhafaza edin.
	Makine kimse tarafından kullanılmadığı zaman gücü kapatın.
	Oksijen hortumunu yatak örtüsü veya koltuk minderinin altına KOYMAYIN.
	Elektrik çarpmasının önüne geçmek için, makineyi temizlerken veya filtreyi değiştirirken güç 

kablosunu çıkarınız.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
	Taşıma esnasında, konsantratör, kabin hasarını önlemek için DAİMA dik pozisyonda muhafaza 
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edilmelidir. Hatta, tozsuz ve toksikolojik olarak zararlı gazların olmadığı temiz bir ortamda 
kullanılmalıdır.

	Üniteyi duvarlardan, kumaşlardan, mobilyalardan ve benzerlerinden en az 10 cm uzakta 
muhafaza ediniz.

	Bu konsantratörün Çalışma Ortamı Sıcaklığı -20℃ve 40℃arasındadır, eğer sıcaklık -20℃’den 
düşükse kompresör çalışmaya başlamakta zorlanabilir; eğer 40℃’den yüksekse, kompresör 
aşırı ısınarak çalışabilir, dolayısıyla bu, ekipmanın kullanım ömrünün azalmasına sebep olur.

	Ekipman çalıştığı sırada, sistemli bir şekilde gelen egzoz sesini duymanız normaldir. Ekipmanın 
yan tarafından sıcak hava sızması normaldir, egzoz çıkışının önünü KAPATMAYIN.

	Konsantratörü güç kablosundan çekerek TAŞIMAYIN veya YERİNİ DEĞİŞTİRMEYİN.
	Konsantratörün hava girişini KESİNLİKLE engellemeyin veya konsantratörü, hava egzoz 

çıkışının engellenebileceği yatak veya kanepe gibi yumuşak yüzeyler üzerine yerleştirmeyin. 
Cihaz üzerindeki açıklıkları pamuktan, saçtan ve benzerlerinden arındırılmış şekilde muhafaza 
edin. 

	Optimum performans için her bir konsantratörün bir defada en az 30 dakika boyunca açık ve 
çalışır durumda olmasını tavsiye ederiz. Kısa süreli çalıştırmalar, ürünün kullanım ömrünü 
azaltabilir.  

	Her bir oksijen konsantratörü, 1 set oksijen hortumu ile donatılmıştır. Hasta, ihtiyaç doğrultusunda 
bu hortumu ayrıca satın alabilir. Üretici, kırılmaz oksijen hortumunun bu ürünle kullanılmasını ve 
boyunun 5 metreyi aşmamasını tavsiye etmektedir. 

	Oksijen hortumu yalnızca hastaya özel kullanılmalı ve düzenli olarak temizlenmelidir. 

RADYO FREKANSI PARAZİTLERİ
Çoğu cihaz, radyo frekansı parazitlerine karşı hassastır, dolayısıyla, oksijen konsantratörünün 
yakınında taşınabilir haberleşme aygıtlarının kullanılması, makinenin çalışmasında parazite 
sebep olur.

TEHLİKE
Yanık, Elektrik Çarpması ile Ölüm, Yangın veya Yaralanma Riskini azaltmak için lütfen 
aşağıdakilere dikkat edin:                         

Cihazı SÖKMEYİN. Onarım işlemlerini yetkili servis personeline bırakın. Kullanıcı tarafından tamir 
edilebilen parçalar yoktur. 
Duş alırken kullanmaktan kaçının. Doktor tavsiyesine göre sürekli kullanım gerekiyorsa, konsantratör, 
banyonun en az 3 metre uzağında bulunan başka bir oda içerisine YERLEŞTİRİLMELİDİR. 
Islakken konsantratör ile temas ETMEYİN. Ürünü, suya veya başka bir sıvıya düşebileceği bir yere 
yerleştirmeyin veya orada muhafaza ETMEYİN. 
Suya düşen ürüne ulaşmaya ÇALIŞMAYIN. Güç kablosunu DERHAL çıkarın ve satıcı ile irtibata 
geçin. 
Bu konsantratörü, kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonu doğrultusunda kullanın.

 Konsantratörü, başka oksijen konsantratörleri veya oksijen tedavi cihazları ile paralel 
veya seri BAĞLAMAYIN.   
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AKSESUARLAR
Ürünler, aksesuarlarıyla beraber kullanılmak üzere özel olarak tasarlanır ve üretilir. Diğer üreticiler 
tarafından tasarlanan aksesuarlar tarafımızdan test edilmemiştir ve bu aksesuarların ürünlerle 
beraber kullanılması tavsiye edilmez.
Belirsiz bir nemlendirici veya diğer aksesuarların kullanılması, konsantratörün performansını 
düşürebilir.

Nakliye ve Depolama Koşulları
	Nakliyeci veya taşıyıcı, ürünün güvenli koşullarda olduğundan ve herhangi bir hasarın meydana 

gelmediğinden daima emin olmalıdır.
	Saklama Sıcaklığı：-30℃~60℃
	İzafi nem aralığı：20%~65%
	Atmosfer basıncı aralığı： 65~101kPa

SEMBOLLER
Güç Düğmesi

Akışı Arttırma Ayarı

Akışı Düşürme Ayarı

Alarmı Durdur

Nabız Modu Çalıştırma

Çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun. Talimatlar için 
kullanım kılavuzunu inceleyin

Sigara İçilmez Simgesi: Ünitenin yakınında sigara içmeyin.

Uyarı / İkaz Göstergesi

Sınıf Ⅱ Ekipman

BF Sınıfı ekipman

Bu sembol, ekipman sahiplerine, ekipmanı
kullanım ömrünün sonunda, Atık Elektrikli ve Elektronik
Ekipman (WEEE) Direktifine göre bir geri dönüşüm tesisine 
iade etmelerini hatırlatmak içindir.
Bu cihaz medikal cihazlarla ilgili gereksinimlere uygundur. 
Dolayısıyla, gösterildiği gibi CE işareti taşımaktadır.
Damlama Önleyici Ekipman IPX1: Eclipse Güç Kartuşu (Pil)
AC ve DC Güç Kaynakları
sıvı girişinin sebep olduğu zararlı etkilere karşı
koruma sağlar.

DC Güç (Giriş) için IEC Simgesi

Alternatif Akım
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Katman yığın limiti

Dik Pozisyon

Kırılabilirlik

Islatmayın.

Sıcaklık Sınırları

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Çalışma Prensibi

Tıbbi Kullanım için Oksijen Konsantratörü, dünya çapında basınç salınımlı emilim teknolojisi 

prensibini kullanır. Makine, normal sıcaklıkta güç açık olduğu zaman, yüksek yoğunluklu tıbbi oksijeni 

(tıbbi kullanım için %93±%3 oksijen) sürekli olarak havadan ayırabilir. Makine kolayca çalıştırılabilir 

ve hızlıca kullanılabilir, makinenin akışı ayarlanabilir. Makine, kesintisiz 24 saat çalışabilir. Oksijen 

destek yöntemi eşsizdir ve sıvılaştırılmış ve yüksek basınçlı oksijenden üstündür. 

Not: Oksijen konsantratörünün kullanılması, oda havasının oksijen içeriğini etkilemez.
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Çalışma Şeması

Oxygen Tank

Air Inlet Filter

Air Exhaust Port 

Breath Sensing
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Uygulama Kapsamı

Bu ekipman, yalnızca tıbbi kullanım ve sağlık hizmetleri kapsamında oksijen sağlamak için 

kullanılır.

Bu ekipman, yaşam desteği veya yaşam sürdürücü amaçlı kullanılmaz. Elektrik kesintisi, alarm 

durumu, mekanik arıza durumları veya acil oksijen ihtiyacı olan kişiler için alternatif bir oksijen destek 

cihazı bulundurmanızı tavsiye ederiz. (Oksijen silindiri veya likit oksijen gibi)

Kontrendikasyonlar: Ciddi karbonmonoksit zehirlenmesine sahip hastaların ekipmanı 

kullanması yasaktır.

ÇALIŞMA KOŞULLARI
	Elektriksel Gereksinimler：1. AC: 100-240VAC 50/60Hz

                        2. DC: 12VDC
                            3. Pil: 14.8V, 6Ah

	Çalıştırma Ortamı Sıcaklığı：-20～40℃
	İzafi Nem：%20-65 RH
	Ortam: Kuru, iyi havalandırmalı, toz, bozulma ve toksikolojik gaz içermeyen, güneş ışığından 

uzak ve yoğun elektromanyetik parazit bulundurmayan ortam.

Oksijen Çıkış PortuAkış 
Kontrolü

Oksijen  
Tankı

Oksijen Kontrol 
Sistemi

Valf

Nefes Algılama

Kontrol 
Panosu

Kom-
presör

Hava Çıkış Portu

Hava Giriş Filtresi

Isı 
Alıcı
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	Üniteyi duvarlardan, kumaşlardan, mobilyalardan ve benzerlerinden en az 10 cm uzakta 
muhafaza ediniz.

	Yükseklik：3500 metreden daha düşük seviyede, ≤3L/dak. eşdeğer oksijen kullanımı uygundur.
Yükseklik：1000 metreden daha düşük seviyede, ≤4-5L/dak. eşdeğer oksijen kullanımı 
uygundur. Aksi takdirde, bu durum oksijenin saflığını azaltır.
        

NOT:  Güç kaynağı voltajı ±%10 üzerine çıkıyorsa, konsantratörü çalıştırmadan önce voltaj 
sabitleyiciyi takın. 

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Model ve fonksiyon tanımı
      
   pM-KN03T
   5 Litre Taşınabilir oksijen konsantratör

2. Ana Fonksiyonlar ve Alarmlar
	Nominal eşdeğer oksijen saflığı: %93±%3;
	Nominal eşdeğer oksijen akışı altında, oksijen saflığı 5 dakika içerisinde standardın üzerine 

ulaşacaktır;
	Pil göstergesi ve düşük pil alarmı;
	Vurum tetikleme alarmı;
	Solunum frekansı alarmı;
	Çalışma arızası alarmı;
	Güç arızası alarmı;
	Düşük oksijen konsantrasyonu alarmı;
	Yüksek sıcaklık alarmı;
	Bakım alarmı
	Vurum tetikleme zamanı ≤0.05S;
	Pil şarj göstergesi;
	Oksijen akış sapması：farklı bir seviyede ±10% kapsamında;

Özellik Şeması
Model pM-KN03T
Güç tüketimi（W） 48
Kompresör gaz değişimi (L/dak) ≥11
AC Gücü 100-240VAC 50/60Hz
DC (Doğru akım) Gücü 12VDC
Pil 14.8V，6Ah
Pil çalışma saatleri 1.5 saat / 5. derece
Pil Şarj süresi 4 saat
Pil ömrü 300 defa
Oksijen sağlama oranı (L/dak) 1、2、3、4、5L/dak ayarlanabilir
Nominal eşdeğer oksijen akışı (L/dak) 5
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Ayarlanabilir sağlama seviyeleri 1,2,3,4,5

Akış Ayarları ve Nabız Hacimleri

1-167ml/dak
2-333ml/dak
3-500ml/dak
4-667ml/dak
5-833ml/dak

Oksijen konsantrasyonu %93±%3
Çıkış basıncı (kPa) 70～150kPa
Ses seviyesi dB(A) ≤50 

Ortam
Çalıştırma：-20℃～40℃
Saklama：-30℃～60℃

Net Ağırlık (kg) 3.0kg
Boyutlar (cm) 24.5cm×12.4cm×18cm

Çalışma yüksekliği Oksijen akışı≤3L/dak. ≤3500 metre yükseklik
Oksijen akışı≤4～5L/dak. ≤1000 metre yükseklik

PARÇA İSMİ
Parçalar

Konsantratörün ana bileşenleri şunları içermektedir: Kompresör, filtre, moleküler elek seti, kontrol 
paneli, akış kontrolü parçası, ısı emme sistemi, pil ve oksijen kanülü. 

Şekil: Makine görünümü

Önden Görünüm

Oksijen Çıkış Portu

Kontrol Paneli

Kontrol 
Paneli

Elektrik Portu

Tutamak

Hava Çıkış Penceresi
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Arkadan Görünüm

İşletim Paneli

Hava Giriş Penceresi

Etiket

LCD Screen

Güç Göstergesi

Nefes Alış Göstergesi

Bakım Göstergesi

Açma/Kapama Düğmesi

Oksijen Akış Seviyesi Düğmesi

Alarm Kapama Düğmesi

LCD Ekran
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ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI
1. Oksijen konsantratörü, duman, bozulma ve toksik gazları engellemek için temiz, havalandırmalı, 
güneş ışığından ve ısıtıcılardan uzak düz bir zemine yerleştirilmelidir; üniteyi duvarlardan, 
kumaşlardan, mobilyalardan ve benzerlerinden en az 10 cm uzakta muhafaza edin.

NOT:
 ● Konsantratörün yakınına herhangi bir şey KOYMAYIN. Çalıştırma esnasında   

yanlardan net bir boşalma olduğundan emin olun, aksi takdirde makine aşırı ısınır ve 
normal bir şekilde çalışamaz. 

                                                                    

2. Cihaz, üç (3) farklı güç kaynağı ile çalıştırılma kabiliyetine sahiptir:
● AC Güç Kaynağı
AC Güç Kaynağı, evde veya 100-240VAC 50/60Hz standart gücün mevcut olduğu herhangi bir 
yerde kullanım amaçlıdır.
● DC Güç Kaynağı
DC Güç Kaynağı, sistemin, motorlu araçlarda bulunan çıkışlar gibi, DC çıkışlar üzerinden çalışmasına 
olanak tanır.
1. Motorlu araçlarınızdan sağlanan gücün DC12V olduğundan emin olun ve aracınızı çalıştırın
2. DC kablosunu, cihazın yan tarafında bulunan gömülü güç prizine sokun.
3. DC Güç Kaynağı fişini, motorlu aracınızda bulunan DC güç çıkışına takın.
● Şarj Edilebilir Pil
Pil, cihaz AC veya DC güç üzerinden çalışırken şarj olur.
Pilin tamamen şarj olması 4 saat alır.
Eğer pil tamamen boş ise, makine bip alarmı çalar. 

3. Oksijen destek hortumunu veya nazal kanülü oksijen çıkışına bağlayın.

4. Cihazı AÇMA
Makineyi AÇMAK için “AÇMA/KAPAMA” tuşunu iki (2) saniye boyunca basılı tutun. Makine, kısa, 
duyulabilir bir bip sesi çıkartır ve LCD ekran görüntü verir. 

5. Akış seviyesinin ayarlanması
Hekiminizin tavsiyesine bağlı kalarak, oksijen akışını ayarlamak için﹢veya  – tuşuna basın.
Nabız modunda, cihaz, nefes alışınızı otomatik olarak 2 defa test eder ve her bir nefes alma için 
normal seviyede oksijen verir. 

6. Cihazın Kapatılması
Makineyi KAPATMAK için “AÇMA/KAPAMA” tuşunu iki (2) saniye boyunca basılı tutun. 
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ALARMLAR VE IŞIKLI GÖSTERGELER

1. Makine AÇILDIĞINDA, duyulabilir bir bip sesi çalar ve yeşil renkli lamba yanar.

2. LCD ekranda gerçek pil hacminin görüntülendiği bir ekran bulunmaktadır.

3. Nabız modu lambası, soluk alıp almadığınızı tespit ederek AÇIK veya KAPALI konumunda 
olacaktır.

4. Solunum Yok Alarmı 
Bu alarm, 2 dakika (120 saniye) veya daha uzun bir süre boyunca solunum tespit edilmediğinde çalar. 
LCD ekran “E01” alarm kodunu görüntüleyecek ve oksijen konsantrasyon ekranı “__” durumuna 
geçecektir. 
Bu alarm, Alarmı susturma tuşuna basılarak sessize alınabilir. Yaklaşık 30 dakika sonra herhangi 
bir solunum aktivitesi tespit edilmediyse, ünite, güç tasarrufu için kapanır.

5. LCD ekranda Pil güç ekranı

4 LED ışığı: %75 ila %100 tam
3 LED ışığı: %50 ila %75
2 LED ışığı: %25 ila %50
1 LED ışığı: %10 ila %25
0 LED ışığı:   0 ila %10

Pil %10 seviyesinin altındayken düşük pil seviyesi alarmı açılır ve pili şarj etmeniz gerekir. 

6. Yüksek solunum hızı alarmı
Kullanıcının nefes alıp vermesi cihazın maksimum kapasitesini (20BPM) aşıyorsa, LCD ekran “E02” 
alarm kodunu görüntüler ve sesli bir bip alarmı verilir. 

7. Teknik Arıza Alarmı
Eğer herhangi bir teknik arıza meydana gelirse, LCD ekran “H06” alarm kodunu görüntüler.

8. Güç arızası alarmı
Makineye AC güç verildiği zaman, AC güç kapatıldığında, makine otomatik olarak pil güç beslemesine 
geçer ve bir bip alarmı çalar.

9. Oksijen Konsantrasyonu Alarmı
Makineden gelen oksijenin konsantrasyonu %82’den düşük olduğunda, LCD ekranda “H04” 
alarm kodu görüntülenir ve bir bip alarmı çalar. (oksijen konsantrasyonunda sapma yaklaşık %3 
oranındadır)

10. Yüksek sıcaklık alarmı
Teknik arızadan dolayı makinenin iç sıcaklığı yükseldiğinde LCD ekranda “H05” alarm kodu 
görüntülenir ve bir bip alarmı çalar.

11. Bakım göstergesi
Kullanıcıya makinenin bakıma ihtiyacı olduğunu hatırlatmak için sarı ışık yanar. 
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BAKIM
Rutin Bakım

1.Ayda bir veya iki defa, cihaz kapalı durumdayken, dış mahfazayı az deterjanlı yumuşak, ıslak bir 
havlu ile temizleyin ve daha sonra kuru bir havlu ile silin. 

2.Hava girişi filtresi tozlanmayı engellemek için kullanılır ve düzenli olarak temizlenmesi gerekir. 
Filtrenin, çevresel koşullara bağlı olarak haftada en az bir defa temizlenmesi olağan bakım süreci 
için kritik bir adımdır. İşlem basamakları aşağıdaki gibidir：
1) Mahfazanın alt tarafında bulunan filtre ağlarını çıkartın, içeride bulunan sünger eleği çıkartın.
2) Sünger eleği temiz suyla durulayın. Fazla suyu uzaklaştırın ve doğal yollarla kurutun.
3) Kuruduktan sonra ileride tekrar kullanmak üzere yeniden takın.
4) Veya yedek sünger eleği kullanın

Lütfen aşağıdaki resmi referans alın:

NOT: 
● Eğer değiştirme gerekiyorsa, lütfen makineyle beraber gelen aksesuarların aynılarını 

kullanın. Diğer üreticiler tarafından tasarlanan aksesuarlar tarafımızdan test 
edilmemiştir ve bu aksesuarların ürünlerle beraber kullanılması tavsiye edilmez.

● Hava girişi filtresi takılı değilken üniteyi çalıştırmayın.

3. Nemlendirici ve kanülün temizlenmesi
1) Kanülü her gün temizleyin.  Önce deterjan ile temizleyin, temiz su ile tamamen durulayın ve 

doğal yollarla kurumaya bırakın. Kanülü ayda bir defa yenisiyle değiştirmeniz tavsiye edilir.
2) Eğer oksijen hortumu ve kanüle ihtiyaç varsa, öneriler için yerel üreticinizle veya satıcınızla 

irtibata geçin. Size ayrıca doğru kullanım, bakım ve temizlik ile ilgili talimatlar da vermelidirler.

Profesyonel Bakım Servisi
Oksijen konsantratörünü kullanırken, güvenli ve etkin bir oksijen tedavisi sağlamak için oksijen 
saflığının, ayarlanan akış hızında, ≥%93 olduğundan emin olun.
Ekipman her 4000 saatlik çalışma süresinden sonra ilgili tedarikçi veya satıcıdan profesyonel bakım 
talep edilmelidir.

Hava Giriş Muhafaza Kapağı

Filtre

Hava Çıkış Penceresi



13

NOT: Onarım ve ayarlama işlemlerini, yalnızca, üretici tarafından eğitilmiş ve yetkilendirilmiş 
profesyoneller veya satıcılar yapabilir.

SORUN GİDERME REHBERİ
ARIZA BELİRTİSİ MUHTEMEL SEBEP ÇÖZÜM
Güç açık, ekipman 
çalışmıyor

1.Pil güç beslemesi yapmıyor
2.Teknik bir arıza meydana 
geldi

1.Pili şarj etmek için AC/DC güç kullanın
2. Üreticiniz ile irtibata geçin.

Pil şarj olmuyor 
veya AA/DA güç 
kaynağı ekipmana 
güç beslemesi 
yapamıyor,

Güç adaptörü içerisinde 
sigorta atması

1.Yeni bir sigorta ile değiştirin
(Sigorta modeli: T3.15AH250V, 
Boyutu: 8.5*4*8.5)
2. Servis sağlayıcınızı veya satıcınızı 
arayın.

LCD ekrandaki Pil 
güç ekranı boş ve 
bip alarmı çalıyor

Güç yok
Pili şarj etmek için AC/DC güç kaynağını 
kullanın

LCD ekranda 
“E01” alarm kodu 
görüntüleniyor

Makinenin, iki dakika (120) 
veya daha uzun bir süre nefes 
alma tespit etmemesi

Kanül ile cihaz arasındaki bağlantıyı 
kontrol edin. Nazal kanülün yüzünüzde 
doğru bir şekilde konumlandırıldığından 
ve burnunuzdan nefes aldığınızdan 
emin olun. Kanül hortumunun
bükülmediğinden veya tıkanmadığından 
emin olun.

LCD ekranda 
“E02” alarm kodu 
görüntüleniyor

Bu, kullanıcının solunum 
hızının cihaz kapasitesini 
aştığını gösterir.

Solunum hızı azaldığında gösterge 
kendisini sıfırlar. Eğer bu gösterge
rutin olarak devreye giriyorsa, evde 
bakım sağlayıcınız ile
irtibata geçin.

LCD ekranda 
“H04” alarm kodu 
görüntüleniyor

Cihaz, belirlenenden daha 
düşük konsantrasyonda 
oksijen verdiği zaman bu 
alarm devreye girer. Bu alarm, 
Alarmı susturma tuşuna 
basılarak sessize alınabilir.

Başka bir oksijen kaynağı ile değiştirin
ve ekipman sağlayıcınız ile irtibata 
geçin.

LCD ekranda 
“H05” alarm kodu 
görüntüleniyor

1.Ünitenin, tıkalı hava girişi 
sebebiyle aşırı ısınması
2.Ortamın havası sıcak
3.Diğer iç soğutma sisteminde 
arıza mevcut

1. Makinenin hava girişinin veya egzoz 
penceresinin herhangi bir şekilde 
engellenmediğinden emin olun.
2.Sıcaklığı düşürmek için makineyi bir 
süreliğine durdurun.

LCD ekranda 
“H06” alarm kodu 
görüntüleniyor

Teknik Arıza Üreticiniz ile irtibata geçin.
.

Diğer tüm sorunlar Servis sağlayıcınızı arayın.
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KALİTE GARANTİSİ
Model Garanti Süresi

pM-KN03T 24 Ay

Ek 1 Paketin İçindekiler

Aksesuar Adı Birim Miktar
1 Taşınabilir Oksijen Konsantratörü ünite 1

2 Güç adaptörü adet 1

3 Oksijen hortumu set 1

4 Taşıma Çantası adet 1
5 Kullanım Kılavuzu adet 1

6 Pamuk Filtre adet 1

7 Sünger Filtre adet 1

8 Pil adet 1
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SPECIAL NOTES
.Please have a close read of this user manual, DO NOT use this product or any available optional 
equipment without first completely reading and understanding these instructions and any additional 
instructional material such as Instruction Sheets supplied with this product or optional equipment, 
otherwise, injure or damage may occur.
If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact dealer before 
attempting to use this equipment.

	Consult with physician before using the equipment. Take oxygen treatment according to 
prescribed flow and period. Do not change the settings of flow and time before consult your 
physician to avoid insufficient oxygen supply or carbon dioxide retention. 

	This equipment is not be used for life supporting or life sustaining. Only be used as an oxygen 
supplement. It’s necessary to prepare other oxygen supply device for the persons who are in 
dire need of oxygen. (Such as oxygen cylinder or liquid oxygen)

	Close supervision is necessary when this product is used near children or physically-challenged 
individuals. Additional monitoring or attention may be required for patients using this device 
who are unable to hear or see alarms or communicate discomfort. 

	Contact dealer or physician immediately if any untoward effect occurred.
	If the concentrator is not working properly, if water dropped into the machine, call dealer for 

examination and repairing. Do not dismantle it secretly.
	Patients with severe carbon monoxide poisoning are prohibited to use the equipment.

SAFETY NOTICE
Oxygen is a combustion-supporting gas, so the machine must be far away from fire 

and heat. DO NOT SMOKE while using this device, for your own safe, the user must quit 
smoking. Keep all matches, lighted cigarettes or other sources of ignition out of the room.

A spontaneous and violent ignition may occur if oil, grease or greasy substances 
come in contact with oxygen under pressure. These substances MUST be kept away from 
the oxygen concentrator, tubing and connections, and all other oxygen equipments. DO NOT 
use any lubricants unless recommended by manufacturer. 
	Avoid creation of any spark near medical oxygen equipment. This includes sparks from static 

electricity created by any type of friction.
	Keep power cord away from sources of ignition and heat.
	Turn off the power when nobody uses the machine.
	DO NOT put oxygen tubing under bedspread or chair cushion.
	Unplug the power cord when you clean the machine or change filter, in order to avoid getting an 

electric shock.

POINTS FOR ATTENTION
	The concentrator should ALWAYS be kept in the upright position to prevent cabinet damage while 

being transported. Moreover it should be used in a clean environment without dust, corruption 
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and toxicological harm gas.
	Keep unit at least 10cm away from walls, draperies, furniture, and the like.
	The Operating Environment Temperature of this concentrator is during -20-40℃, if lower -20℃, 

the compressor may difficult to start to work; if higher than 40℃, the compressor may work 
overheat, thus it will cause life reduced of the equipment.

	It’s normal if you heard the sound of exhaust orderly, during the equipment is working. And it’s 
normal for the hot wind leak from the side of this equipment, DO NOT block off the exhaust 
outlet.

	DO NOT move or relocate concentrator by pulling on the power cord.
	NEVER block the air inlet of the concentrator or place it on a soft surface, such as a bed or 

couch, where the air exhaust outlet may be blocked. Keep the openings free from lint, hair and 
the like. 

	For optimum performance, we recommend that each concentrator be on and running for a 
minimum of 30 minutes at a time. Shorter periods of operation may reduce life time of the 
product.  

	Each oxygen concentrator is equipped with 1 set of oxygen tubing. The patient can also buy it as 
needed. Manufacturer recommends that CrushⅡProof oxygen tubing be used with this product 
and not exceed 5M in length. 

	Oxygen tube should be used for patient personally only, and need to be cleaned regularly. 

RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
Most appliances are vulnerable to radio frequency interference, therefore the use of portable 
communications equipment nearby oxygen concentrator will interfere the function of the 
machine.

 DANGER
To Reduce the Risk of Burns, Electrocution, Fire or Injury to Persons, please pay attention 
to the followings:                         

DO NOT disassemble. Refer servicing to qualified service personnel. No user serviceable parts. 
Avoid using while bathing. If continuous usage is required by the physician’s prescription, the 
concentrator MUST be located in another room at least 3 meters from the bath. 
DO NOT come in contact with the concentrator while wet. DO NOT place or store product where it 
can drop into water or other liquid. 
DO NOT reach for product that has fallen into water. Unplug IMMEDIATELY and contact dealer. 
Use this concentrator as the expected function in the user manual.

 DO NOT connect the concentrator in parallel or series with other oxygen concentrators 
or oxygen therapy devices.   

ACCESSORIES 
The products are specifically designed and manufactured for use in conjunction with its accessories. 
Accessories designed by other manufacturers have not been tested by us and are not recommended 
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for use with the products.
It may reduce the performance of the concentrator when use unspecified humidifier or other 
accessories.

Transportation and Storage Condition
	The forwarder or carrier should always make sure the product should in safety condition and no  

any damage happens.
	Storage Temperature：-30℃~60℃
	The relative humidity range：20%~65%
	Atmospheric pressure range： 65~101kPa

SYMBOLS
Power Button

Increase Flow Setting

Decrease Flow Setting

Stop Alarm

Pulse Mode Operation

Read user manual before operation. See user manual
for instructions

No Smoking Icon: Do not smoke near unit.

Warnings / ALERT Indicator

ClassⅡ Equipment

BF Class equipment

This symbol is to remind the equipment owners
to return it to a recycling facility at the end of its
life, per Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) Directive.
This device complies with the requirements of concerning 
medical devices. It therefore bears the CE marking as shown.
Drip Proof Equipment-IPX1: The Eclipse Power
Cartridge (Battery), AC and DC Power Supplies
provide protection against the harmful effects of the
ingress of liquids.

IEC Icon for DC Power (Input)

Alternating Current
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Stacking layers limit

Upright

Frangibility

Do not get wet.

Temperature Limits

PRODUCT OVERVIEW

Working Principle

Oxygen Concentrator for Medical Use adopts the principle of the world-advanced pressure 

swing adsorption technology. At normal temperature, the machine can continuously separate 

medical oxygen with high density (93%±3% oxygen for medical use) from the air when its power is 

turned on. The machine is easy to operate and quick to use, its flow can be adjusted. The machine 

is able for 24 hours continuous working. The oxygen supplying method is unique, and is superior to 

liquefied and high-pressure oxygen. 

Note: Using oxygen concentrator doesn’t influence oxygen content in the air of the room.
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Working Diagram
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Application Scope

This equipment is used to provide oxygen only for medical use and health care.

It is not be used for life supporting or life sustaining. We recommend an alternate oxygen supply 

device in the event of power outage, alarm condition, mechanical failure, or for the persons who are 

in dire need of oxygen. (Such as oxygen cylinder or liquid oxygen)

Contraindication: Patients with severe carbon monoxide poisoning are prohibited to use the 

equipment.

WORKING CONDITIONS 
	Electrical Requirements：1. AC: 100-240VAC 50/60Hz

                                         2. DC: 12VDC
                                               3. Battery: 14.8V, 6Ah
	Operating Environment Temperature：-20～40℃
	Relative Humidity：20-65%RH
	Environment: dry, well-ventilated, without dust, corruption and toxicological gas, away from 

sunlight and no intense electromagnetic interference.
	Keep unit at least 10cm away from walls, draperies, furniture, and the like.
	Altitude：Lower than 3500meters, use equivalent oxygen flow≤3L/min is ok.

Lower than 1000meters, use equivalent oxygen flow≤4-5L/min is ok.
Otherwise, it will reduce the oxygen purity.
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NOTE:  Add the voltage stabilizer if the power supply voltage fluctuates over ±10%, before 
start the concentrator. 

TECHNICAL SPECIFICATION

1. Model and function definition
      
   pM-KN03T
   5 Liter Portable oxygen concentrator

2. Main Functions and Alarms
	Rated equivalent oxygen purity: 93±3%;
	Under rated equivalent oxygenflow, the oxygen purity will rich above standard within 5 min;
	Battery indication and low battery alarm;
	Pulse trigger alarm;
	Respiratory frequency alarm;
	Working failure alarm;
	Power failure alarm;
	Low oxygen concentration alarm;
	High temperature alarm;
	Maintenance alarm
	Pulse trigger time ≤0.05S;
	Battery charge indication;  
	Oxygen flow deviation：within ±10% at different level;

Specification Chart
Model pM-KN03T
Power consumption（W） 48
Compressor gas displacement  
(L/min) ≥11

AC Power 100-240VAC 50/60Hz
DC Power 12VDC
Battery 14.8V，6Ah
Battery working hours 1.5hours / 5 grade
Battery Charge time 4 hours
Battery lifetime 300 times
Oxygen delivery rate (L/min) 1、2、3、4、5L/min adjustable
Rated equivalent oxygen flow (L/min) 5
Adjustable delivery levels 1,2,3,4,5

Flow Settings and Pulse Volumes

1-167ml/min
2-333ml/min
3-500ml/min
4-667ml/min
5-833ml/min

Oxygen concentration 93±3%
Outlet pressure (kPa) 70～150kPa
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Sound level dB(A) ≤50 

Environment Operation：-20℃～40℃
Storage：-30℃～60℃

Net weight (kg) 3.0kg
Dimensions (cm) 24.5cm×12.4cm×18cm

Working altitude Oxygen flow≤3L/min. ≤altitude 3500 meters
Oxygen flow 4～5L/min, ≤altitude 1000 meters

PART NAME
Components:

Main components of the concentrator include: compressor, filter, molecular sieve set, controlling 
panel, flow control part, heat sink system, battery and oxygen canual. 

Figure: machine appearance 

Front View
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Rear View

Operation Panel
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OPERATION INSTRUCTIONS
1. The oxygen concentrator should be placed on flat ground with clear, ventilated environment to 
avoid smoke, corruption and toxicological gas, away from sunlight, heaters; Keep the unit all sides 
at least 10cm away from walls, draperies, furniture, and the like.

NOTE:
 ● DO NOT place anything around this concentrator Exhaust port. Ensure the side 

exhaustion smooth during operating, otherwise the machine will be over-heated and 
cannot work normally. 

                                                                    

2. The device is capable of being operated directly from three (3) different power sources:
● AC Power Supply 
AC Power Supply for use at home or wherever standard AC 100-240VAC 50/60Hz power is available.
● DC Power Supply
DC Power Supply allows the system to operate from DC outlets, such as those found in motor 
vehicles
1. Make sure the power from motor vehicles is DC12V and then start your vehicle
2. Insert the DC cord into the recessed power receptacle on the side of the device.
3. Insert the DC Power Supply plug into the DC power outlet in your motor vehicle.

●Rechargeable Battery

The Battery charges when device is operating on AC or DC power.
It will take 4 hours to get battery fully charged.

If the battery is fully discharged, the machine will give beep alarm. 

3. Connect the oxygen supply tubing or nasal cannula to the oxygen outlet

4. Power ON the device
Press and hold the “ON/OFF” Button for two (2) seconds to power ON machine. Machine will give 
a brief audible beep and the LCD is giving display. 

5. Set the flow level
According to your home care physician’s suggestion, press the﹢or  – button to set the oxygen flow.
In pulse mode, the device will automatically test your breath for 2 times, and then give normal 
oxygen for each breath. 

6. Power OFF the device
Press and hold the “ON/OFF” Button for two (2) seconds to power OFF machine. 
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ALARMS AND LIGHT INDICATIONS
1.When power ON machine, there is audible beep alarm and the green light will be on.

2.On LCD screen there is display of actual battery volume.

3.Pulse mode light will be ON or OFF with sensing if you are breathing or not.

4.No Breath Alarm
This alarm occurs when a breath is not detected for a period of 2 minutes (120 seconds) or more. 
And the LCD screen will display alarm code “E01”, and the oxygen concentration display will change 
to “__” This alarm can be silenced by pressing the Alarm silence button. If no breath is detected after 
approximately 30 minutes, the unit shuts down to conserve power.

5. Battery power display on LCD screen
4 LEDs light: 75% to 100% full
3 LEDs light: 50% to 75% 
2 LEDs light: 25% to 50% 
1 LED lights: 10% to 25% 
0 LED lights:   0  to 10%

When battery is less than10%, the low battery beep alarm will be on, you need to charge the battery.

6. High breathe rate alarm
User’s breath rate is exceeding the maximum capacity of the device (20BPM), the LCD screen will 
display alarm code “E02”, and beep audible alarm will give. 

7. Technical Fault Alarm
If any technical fault happens, the LCD screen will display alarm code “H06”

8.Power failure alarm
When machine is supplied with AC power, after the AC power is off, the machine will change to 
battery power supply automatically and give one beep alarm.

9.Oxygen Concentration Alarm
When the oxygen concentration from the machine is less than 82%, the LCD screen will display 
alarm code “H04” and give beep alarm.(the deviation of oxygen concentration is about 3%)

10.High temperature alarm
When the technical fault causes the machine’s inner temperature increase, the LCD screen will 
display alarm code “H05” and give beep alarm.

11.Maintenance indication
The yellow light will be on to remind user that the machine needs maintenance. 

MAINTENANCE
Routine Maintenance
1.In the condition of power off, make a clean for the outside case by soft wet towel with little detergent, 

and then wipe it up with dry towel, once or twice per month. 
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2.Air intake filter is used to prevent dust, and need to be cleaned regularly. It is a critical step 
for ordinary maintenance to clean the filter, at least once a week depending on environmental 
conditions. Operation steps as below：

1) Take off the filter nets on bottom side of the case, take out the sponge mesh.
2) Rinse the sponge mesh with clean water. Get ride of extra water and dry up naturally.
3) Set back after dry up for future use.
4) Or use the back up one 

Please take reference to below picture:

NOTE:
● If replacement is needed, please use the same accessories with the one brought    
with the machine. Accessories designed by other manufacturers have not been tested 
by us and are not recommended for use with the products.

  ● Do not operate the unit without the air intake filter in place.

3. Cleaning the Humidifier and cannula 
1) Clean the cannula every day.  First clean with detergent and then rinse with clean water 

completely, and dry up naturally. Changing a new cannula once a month is recommended.
2) If oxygen tube or cannula is needed, please contact your local home care provider or dealer for 

recommendations. They should also give you instruction on the proper usage, maintenance, 
and cleaning.

Professional Maintenance Sevice
When use the oxygen concentrator, be sure oxygen purity is ≥93% at set flow rate, thus ensure the 
safe and efficient of oxygen treatment.
It should ask for professional maintenance from appointed provider or dealer when the equipment 
works to every 4000 hours.

NOTE: Only the professional or dealer who trained and authorized by the manufacturer can 
do the repairs or adjustment.
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TROUBLE SHOOTING GUIDE
SYMPTOM PROBABLE CAUSE SOLUTION

Power on, the 
equipment is not 
working

1.No power supply from the 
battery
2.Technical fault happens

1.Use AC/DC power to charge the battery
2. Contact your home care provider.

The battery is not 
chargeable or AD/
DC power cannot 
supply power to 
equipment, 

Fuse inside the power adapter 
blowout

1.Change a new fuse
(Fuse model: T3.15AH250V, 
size: 8.5*4*8.5)
2. Call service provider or dealer.

Battery power 
display on LCD 
screen is empty and 
with beep alarm

Lack of power
Use AC/DC power to charge the battery

LCD screen display 
alarm code “E01”

Machine do not detect breath 
for a period of 2 minutes (120 
seconds) or more

Check the connection from the cannula 
to the device. Make sure the nasal 
cannula is properly positioned on your 
face and that you are breathing through 
your nose. Make sure the cannula 
tubing
is not kinked or obstructed.

The LCD screen 
display alarm code 
“E02”

This indicates that the user’s 
breath rate is exceeding the 
capacity of the device.

The indicator resets itself when breath 
rate is reduced. If this indicator occurs
on a routine basis, contact your home
care provider.

The LCD screen will 
display alarm code 
“H04”

This alarm occurs when the 
device is delivering a lower 
concentration of oxygen than 
specified. This alarm can be 
silenced by pressing the Alarm 
symbol

Change to another source of oxygen
and contact your equipment provider.

The LCD screen will 
display alarm code 
“H05”

1.Unit overheating due to 
blocked air intake
2.The surrounding weather is 
hot
3.Other inside cooling system 
has fault 

1. Make sure no block to the machine’s 
air inlet our exhaust window.
2.Stop the machine for a while to cool 
the temperature and 

The LCD screen will 
display alarm code 
“H06”

Technical Fault Contact your home care provider.
.

All other problems Call service provider

QUALITY WARRANTY
Model Warranty Period

pM-KN03T 24 Months
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Attachment I Package Contents

Accessory Name Unit Qty
1 Portable oxygen concentrator unit 1

2 Power adapter pcs 1

3 Oxygen tube set 1

4 Carry Bag pcs 1
5 User Manual pcs 1

6 Cotton Filter pcs 1

7 Sponge Filter pcs 1

8 Battery pcs 1
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