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UYARI  
Dealer: This manual MUST be given to the end user of this product.                        
User:  Before using this product, read this manual carefully and save for future reference.  
Bu kılavuzun, bu ürünün nihai kullanıcısında VERİLMESİ MECBURİDİR. 
Bu ürünü kullanmadan ÖNCE bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride kullanmak üzere saklayın. 

	Bu ürünün veya opsiyonlu ekipmanın beraberinde verilen kılavuzdaki talimatları, SERVİS KILAVUZU 
VEYA TALİMATLAR LİSTESİ gibi talimatlar içeren diğer tüm ek belgelerinde yazılanları tamamen okuyup 
anlamadan önce bu ürünü veya opsiyonlu ekipmanları KULLANMAYIN, aksi takdirde yaralanmalar veya 
hasar meydana gelebilir. 

	Eğer uyarıları, talimatları veya ikazları anlamakta güçlük çekiyorsanız, bu ekipmanı kullanmadan önce 
satıcınızla irtibata geçiniz. 

	Ekipmanı kullanmadan önce bir hekime danışın. Oksijen tedavisini, doktorun ayarladığı doğru akış ve 
periyoda göre alın. Yetersiz oksijen tedariki veya karbon dioksit tutulumundan kaçınmak için akış ve 
zaman ayarlarını değiştirmeyin. Hasta veya hemşire oksijen ikmalini yetersiz bulursa, derhâl satıcı veya 
doktorla iletişime geçilmelidir. 

	Bu ekipman, oksijen desteği için kullanılacaktır ve yaşam desteği veya yaşam sürdürme ekipmanı 
olarak düşünülmemelidir. Oksijene aşırı şekilde ihtiyaç duyan kişiler için başka bir oksijen ikmal cihazı 
hazarda bulundurulmalıdır (oksijen tüpü veya sıvı oksijen gibi). 

	 İstenmeyen bir belirti veya etki görüldüğünde derhal satıcı ya da doktorla irtibata geçin. 

	Eğer oksijen yoğunlaştırıcı düzgün çalışmıyorsa, suya düşürülmüşse, inceleme ve tamir için satıcıyı 
arayın. Kendiniz sökmeye kalkmayınız. 

	Ciddi karbon monoksit zehirlenmesi olan hastaların bu ekipmanı kullanması yasaktır. 

	Oksijen tüpü, basit nebülizör (fısfıs) sadece hasta için kişisel kullanılmalı ve düzenli olarak temizlenmelidir. 

GÜVENLİK NOTU
	Oksijen, yanıcı – yanmayı destekleyici bir gazdır, bu nedenle makine ateş ve ısı kaynaklarından mümkün 

olduğunca uzak tutulmalıdır. Bu cihazı kullanırken SİGARA İÇMEYİN. Her türlü kibrit, yanan sigara, 
çakmak ve diğer ateşleyici kaynakları odadan ÇIKARIN. 

	Oksijen alınırken sigara içilmez, kullanıcı sigarayı bırakmak zorundadır. 
	Güç kablosunu ateş ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz. 
	Makine kullanılmadığında gücü kesin (kapatın). 
	Oksijen tüpünü yatak örtüsünün ya da koltuk, sandalye yastığının altına KOYMAYIN. 
	Elektrik çarpmasını önlemek için, makineyi temizlerken veya fünyesini (tıpasını) değiştirirken güç 

kablosunu prizden çekin. 
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ÖZEL NOTLAR

Ekipmanın güvenli kurulumunu, montajını ve çalışmasını sağlamak için, bu talimatlara uymak ZORUNLUDUR. 

UYARI
Yağ, gres veya yağlı maddeler basınç altındaki oksijenle temasa girerse, kendiliğinden ve şiddetli bir ateşleme 
meydana gelebilir. Bu maddelerin oksijen konsantratöründen, tüp, hortum ve bağlantılarından ve diğer tüm 
oksijen cihazlarından uzak tutulması ZORUNLUDUR. Trimpeks tarafından tavsiye edilmedikçe herhangi bir 
yağlama maddesi KULLANMAYIN. 
Tıbbi oksijen ekipmanının yakınında herhangi bir kıvılcım oluşumundan kaçının. Buna herhangi bir sürtünme 
tarafından oluşturulan statik elektrik kıvılcımları dahildir.
Nakliye esnasında kabin hasarını önlemek için konsantratör HER ZAMAN dik konumda tutulmalıdır. Ayrıca, 
toz, çürüme ve toksik zararlı gaz bulunmayan bir ortamda kullanılmalıdır. 
Bu konsantratörün Çalışma Ortamı Sıcaklığı 10-37 ℃ arasıdır, 10 ℃’den düşük ise kompresör çalışmaya 
başlamakta güçlük çekebilir; 37 ° C’den yüksekse, kompresör aşırı ısınabilir ve böylece ekipmanın ömrü 
kısalır. 
Ekipmanı çalışırken TAŞIMAYIN.
Debimetre [akış ölçer] kapalıyken bu ekipmanı BAŞLATMAYIN. 
Ekipman çalışırken egzoz sesini düzenli olarak duymanız normaldir. Ve bu ekipmanın altındaki sıcak esinti 
şeklindeki sızıntı normaldir, egzoz çıkışını KAPATMAYIN. 
En iyi performans için, Trimpeks her bir konsantratörün bir defada en az 30 dakika açık olmasını ve çalışmasını 
önermektedir. Daha kısa çalışma süreleri maksimum ürün ömrünü azaltabilir.
Konsantratörü güç kablosunu çekerek HAREKET ETTIRMEYIN VEYA YENIDEN YERLEŞTIRMEYİN. 
Konsantratörün hava girişini ASLA bloke etmeyin veya havanın egzoz çıkışının tıkanabileceği bir yatak veya 
kanepe gibi yumuşak bir yüzeye yerleştirmeyin. Açıklıkları hav, saç ve benzeri maddelerden uzak/temiz 
tutun. 
Nemlendirici, damıtılmış su veya kaynatılmış soğuk su kabul eder, suyun maksimum çizgi altında tutulması 
gerekir.
Akış sayacındaki bobini kırmızı çizgiye kadar KALDIRMAYIN, aksi takdirde oksijenin saflığı azalacaktır.
Üniteyi duvarlardan, perdelerden, mobilyalardan ve benzerlerinden en az 10 cm uzakta tutun.
Trimpeks oksijen konsantratörünün her bir birimi 1 set oksijen tüpü ile donatılmıştır. Hasta da gerektiğinde satın 
alabilir. Trimpeks bu üründe, darbe ve çarpmaya dayanıklı oksijen tüpünün kullanılmasını ve uzunluğunun 
21.2M’yi geçmemesini önerir. 
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RADYO FREKANSI PARAZİTİ
Çoğu cihaz, radyo frekansı parazitine karşı savunmasızdır, bu nedenle oksijen konsantratörü yakınındaki 
mobil iletişim cihazlarının kullanılması makinenin işlevini etkileyecektir. 

Yanık, Elektrik çarpması, Yangın veya Kişilerin Yaralanma Riskini Azaltmak İçin, lütfen aşağıdakilere 
dikkat edin: 

TEHLİKE
SÖKMEYİN. Servis için yetkili servis personeline başvurun. Parçalar kullanıcı tarafından onarılabilecek 
parçalar değildir. Banyo yaparken kullanmaktan kaçının. Doktorun reçetesi ile sürekli kullanım gerekliyse, 
konsantratörün, banyodan en az 3 metre uzakta başka bir odaya yerleştirilmesi ZORUNLU dur. 
Konsantratör ile ıslak şekilde TEMAS ETMEYİN. Ürünü suya veya başka bir sıvının içine düşebileceği bir 
yere koymayın veya yerde depolayın. 
Suyun içine düşen ürüne DOKUNMAYIN. DERHAL prizden çıkarın. 
Bu ürün, çocuklar veya fiziksel olarak güçlük çeken kişiler tarafından kullanıldığında yakın denetim gereklidir. 
Bu cihazı kullanan, alarmı duyamayacak veya göremeyecek olan veya iletişim sıkıntısı çeken hastalar için ek 
gözetim veya dikkat gerekebilir. 
Bu konsantratörü, kullanım kılavuzunda beklenen işlevine uygun şekilde kullanın. 

AKSESUARLARLA İLGİLİ UYARI
Trimpeks ürünleri özellikle Trimpeks aksesuarlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir. Diğer 
üreticiler tarafından tasarlanan aksesuarlar Trimpeks tarafından test edilmemiştir ve Trimpeks ürünleriyle 
birlikte kullanılması önerilmez.
Belirsiz nemlendirici veya diğer aksesuarların kullanılması konsantratörün performansını düşürebilir. 

Konsantratörü başka oksijen konsantratörleri veya oksijen terapi cihazlarıyla paralel veya seri 
bağlamayın. 

Bazı durumda, oksijen tedavisi zararlıdır. Trimpeks, ekipmanı kullanmadan önce doktora danışmanızı önerir. 
Doktor tarafından belirlenen doğru akım ve süreye göre oksijen tedavisi alınmalıdır. Yetersiz oksijen tedariki 
veya karbon dioksit tutulumunu önlemek için akış ve zamanın ayarlarını değiştirmeyin. 
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ÜRÜN GENEL BAKIŞ

Çalışma Prensibi 

Tıbbi Kullanım için Oksijen Konsantratörü, dünya çapında yaygın gelişmiş basınç salınımlı adsorpsiyon 
[yüzeye tutunma] teknolojisi prensibini benimser. Normal sıcaklıkta makine, havadan yüksek yoğunluklu (tıbbi 
kullanım için %93 ±%3 oksijen) mikropsuz tıbbi oksijeni sürekli olarak ayırır. Makinenin kullanımı kolaydır ve 
kullanım hızlı, akışı ayarlanabilirdir. Oksijen besleme yöntemi benzersizdir, sıvılaştırılmış ve yüksek basınçlı 
oksijenlendirme sistemlerinden üstün bir teknolojidir.

Tıbbi Kullanım için Oksijen Konsantratörü, dünya çapında yaygın gelişmiş basınç salınımlı adsorpsiyon 
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Özellikler

Oksijen konsantratörü, uzun süreli oksijen konsantrasyonunu ve altı özel seviye ile sürekli çalışma durumunu 
garanti eder. 
	Dayanıklı ve yeterli hava toplayabilen ithal kapla birlikte büyük hacimli yağsız kompresör kullanımı 
	Tanklar alüminyumdan yapılmış ve maksimum ömrü uzatılmıştır. 
	 İyi ısı dağılımı, 24 saat sabit oksijen konsantrasyonu ile çalışma
	Patentli oksijen konsantrasyon izleme teknolojisi (Patent numarası: ZL200820013152.5). 
	Makinenin durumunu doğru bir şekilde gösteren birikim zamanı fonksiyonu, düzenli test ve bakım için 

verileri sağlar
	Zaman ve basınç çok değişkenli kontrol teknolojisini 

AMBALAJIN AÇILMASI, TAŞIMA VE DEPOLAMA 
Ambalajını açma
1) Kartonun veya içeriğinin herhangi bir hasar görüp görmediğini kontrol edin. Zarar belirlenirse, taşıyıcıya 
veya yerel satıcınıza bildirin.
2) Köpük dolgu bloğu çıkarın ve ambalajı kartondan gevşeterek çıkarın. 
3) Tüm parçaları ve makineyi kartondan dikkatlice çıkarın. Oksijen konsantratörünün dışını çentik, oyuk, çizik 
veya başka hasarlar açısından inceleyin / kontrol edin. Bütün bileşenlerin listelenmiş gibi olup olmadıklarını 
kontrol edin. Bileşenlerin eksikliği veya kalite sorunu varsa, lütfen yerel satıcınıza başvurun.
NOT: Depolama ve taşıma için kutuları ve ambalaj malzemelerini muhafaza ediniz.

Taşıma ve depolama
1. Nakliye esnasında makineyi dik konumda tutun, yatay veya ters YERLEŞTİRMEYİN. 
2. Taşıma nakliye firması, nakliye esnasında hasar görmeden makinenin güvenliğini garanti etmelidir. 
3. Ortam Sıcaklığı: -30 ℃ -70 ℃. 
4. Karşılaştırmalı Nem: %15-95 RH 
5. Atmosfer Basıncı: 500 ~ 1060hpa 

AKIŞ DİYAGRAMI 
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KULLANIM KOŞULLARI 

	Elektrik gereklilikleri：220V±22V/50Hz±1Hz 
	Çalışma Ortam Sıcaklığı：10～37℃ 
	Göreceli nemlilik：20-75%RH 
	Atmosferik basınç: 700～1060hpa 
	Ortam: kuru, iyi havalandırılmış, tozsuz, çürüme ve toksik gaz bulunmayan, güneş ışığından uzak ve 

yoğun elektromanyetik parazit olmayan. 
	Rakım: 1828 metreden düşük, aksi halde oksijen saflığını azaltacaktır. 

NOT: Eğer güç kaynağı voltajında ±%10 üzeri bir dalgalanma varsa, konsantratörü çalıştırmadan önce voltaj 
sabitleyicisini ekleyin. 

UYGULAMA KAPSAMI 

Bu makine sadece tıbbi kullanım ve sağlık hizmetlerinde oksijen sağlamak için kullanılır. 

Tıbbi kullanım: Çeşitli hastaneler ve sağlık ocakları, oksijenin verilemeyeceği uzaktaki tıbbi birimler için 
geçerlidir ve ayrıca pulmoner kalp hastalığı, obstrüktif akciğer hastalığı, aerotoraks ve hava açlığı, vb. 
tedavisinde yardımcı olmak için kullanılabilir. 

Sağlık hizmetleri: sanatoryumlar, oteller, restoran, sağlık istasyonları, dinlenme merkezleri, sporcu eğitim 
merkezleri, madenler, oksijen barları, sauna banyosu, güzellik salonu için geçerlidir. Aynı zamanda beyin 
işçileri ve evde oksijen tedavisi için de ideal bir makinedir. Düzenli veya zamanında oksijen teneffüs etme, 
insan vücudundaki oksijen yetersizliğini tedavi edebilir ve metabolizmayı iyileştirebilir. 

Kontrendikasyonlar: Ciddi karbon monoksit zehirlenmesi bulunan hastaların bu cihazı kullanmaları yasaktır. 
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TEKNİK ÖZELLİKLER
1. Performans 

	Saflık: 93%±3%；
	Uzun süreli sürekli çalışma; 
	Konsantratör ilk başlangıç ısınma zamanından sonra kullanılabilir (yaklaşık 5 dakika) O2 saflığı bu 

sürede maksimuma çıkar. 
	Düşük oksijen konsantrasyon alarmı; 
	Konsantratör normal durumda çalıştığında, yeşil gösterge çubuğu yanacaktır; Çıkış oksijen saflığı %85’in 

altına düştüğünde, sarı gösterge çubuğu yanacak ve sesli alarmla hatırlatacaktır. Oksijen saflığı %73’ten 
düşük olduğunda, kırmızı gösterge çubuğu sesli alarm ile yanacaktır ve konsantratör duracaktır. 

	Yüksek sıcaklık kompresör kapama; 
	Yüksek/ düşük basınç alarmı; 
	Güç kesinti alarmı; 
	SD kartı；
	Zaman ayarı
	Klinik analiz sistemi；
	Bakım hatırlatıcısı；
	Nebülizör；
	Yangın Valfli;
	Güvenlik gerekliliği, IEC60601-1 medikal kullanım için elektrikli cihazlar Kısım I genel güvenlik koşullarına 

uygun 

Form 1  

 Parametreler  
 
model no. 

Dereceleme  Düzenleme  

(dB (A)) 
  

(L/dk) （%） （L/dk.） （%） 

PM-KN04 Smart 5 %93±3  0-5 %93±3   
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IEC SYMBOLS
 AÇIK

         KAPALI

         Uyarı

         Sigara İçilmez
   
         Tip BF Uygulanmış Parça

         Yukarı Doğru

         Avrupa CE Uygunluk Beyanı

         Kırılabilir
 
         Alternatif Akım

         Yağmurdan Sakının

     
 

  0123 
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PARÇA ADI & TANIMLARI 

Bileşenler: 
Konsantratörün ana bileşenleri şunlardır: Kompresör, fi ltre, moleküler elek seti, kontrol paneli, akış 
ölçer, nemlendirici ve SD kartı. İlave opsiyonlu parçalar: Pozitif basınç çıkışı. 

Aşağıdaki detaylara bakınız: 
1.Nemlendirme şişesi 
Oksijen nemlendiricisi olarak da 
adlandırılır ve kuru oksijenin boğazı ve 
burun mukozasını tahriş etmemesi ve 
balgamın kurumasını önlemek için oksijeni 
nemlendirmek için kullanılır. 
2. Bağlantı Somunu 
3. Oksijen Çıkışı 
4. Oksijen Akış Sayacı 
Yan taraftaki top, bu konsantratörden çıkan 
akış debisini göstermek için bir işarettir. 
5. Akış Ölçer Düğmesi 
Akış düzenleyici valf olarak da bilinir ve 
oksijen akış oranını ayarlamak ve kontrol 
etmek için kullanılır. Lütfen düğmeyi aniden 
çevirmeyin veya değer makarası kırılmış 
olabilir. Supabı saat yönünün tersine çevirip 
açın ve saat yönünde çevirip kapatın. 
6. Güç Düğmesi 
7. Geniş LCD Görüntüleme 
Toplam çalışma süresini ve mevcut 
çalışma süresini, oksijen konsantrasyon 
göstergesini (Kırmızı, yeşil, sarı çubuk) 
ve gerçek zamanlı oksijen konsantrasyon 
gösterimini, yüksek / düşük basınç alarmının 
arıza kodunu, sıcaklık alarmını ve diğer 
arızaları alarm vb bakım hatırlatmasını 
gösterir. Alarm. Kullanıcıları yönlendirirken 
makineyi daha bilimsel ve daha güvenli bir 
şekilde kullanın. (Bkz. Şekil b). 
8. SD Kart Yuvası 
9. Ayarlama Paneli ve Anahtarları. 
10. Nebülizör Çıkışı 
11. Model 
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7.1   Oksijen saflık yüzdesi 
7.2   Yüksek saflık işareti 
7.3   Zengin saflık işareti 
7.4   Düşük saflık işareti 
7.5   Arıza alarmı 
7.6   Bakım alarmı 
7.7   Zamanlanmış ayar, Çalışma zamanı, ve Arıza kodu görüntüleme 
7.8   Geçen süre 

12.  Devre kesici 
13.  Güç kablosu soketi 
14.  Hava giriş filtresi 
15.  Kabin filtresi 

 

14
4 

15
4 

 12 13
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ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI 
1. Oksijen yoğunlaştırıcı düz bir zemin üzerine açık havalı ortamda güneş ışığından uzakta yerleştirilmelidir. 
Üniteyi duvarlardan, perdelerden, mobilyalardan ve benzerlerinden en az 10 cm uzakta tutun. 

NOT:

	Bu konsantratörün üstünde eşyalar KOYMAYIN, su veya yağ konteyneri ve benzeri KOYMAYIN. 

	Bu konsantratörün altına bir şey koymayın. Çalıştırma sırasında alttaki egzoz çıkışının sorunsuz 
çalıştığından emin olun, aksi takdirde makine aşırı ısınır ve normal çalışamayabilir.                                                                      

2. Nemlendirici bağlantı somununu saat yönünde çevirin ve çıkarın. 

Kapağı şişeden çıkarmak için nemlendirici şişeyi saat yönünde çevirin, damıtılmış suyun miktar işaretine 
kadar koyun ve şişedeki nemlendirici kapağını yerine takın ve daha sonra sıkıca sıkıştırın. 

NOT:

	Nemlendiriciye doldurulan su, damıtılmış su veya soğuk kaynatılmış su olmalıdır ve her gün 
yenilenmelidir.

	Su seviyesi maksimum ve minimum çizginin ortasında olması daha iyidir. 

	Boşaltmak için, şişeyi saat yönünde çevirmeniz yeterlidir, kolayca çıkarılabilir.

	Takmak için şişe başlığını kapağa koyun, sızıntıyı önlemek için şişeyi saatin tersi yönde sıkıca çevirin.     

                                                                                        

3. Nemlendiriciyi makineye yeniden bağlamak için somunu saat yönünün tersine çevirin. Debi ayarlayıcısının 
düğmesini saatin tersi yönünde çevirerek açılmasını sağlayın.

4. Gücü bağlayın, güç hattı fi şini makinenin elektrik prizine takın ve fi şin diğer ucunu da iç mekân elektrik 
prizine takın ve güç anahtarını açın. 

NOT:

Güvenli ve kaliteli soket kullandığınızdan emin olun, fi ş soket içine sıkıca takılmalıdır, uzatma kablosu 
uzatmaya çalışacaksanız lütfen elektrik güvenlik sertifi kasına sahip ürünü seçin. 

5. Nemlendirici şişesinin sıkıştırılıp sıkışmadığını kontrol etmek için, nemlendiricinin çıkışını yaklaşık 20 
saniye bloke etmek için işaret parmağınızı kullanarak, akış sayacındaki siyah top yere inerse, elinizi çekin, 
bloğu durdurun ve şişeden ‘’ Çu ‘’ sesi gelip gelmediğini dinleyin. Eğer ses geliyorsa, nemlendiricinin sıkı 
olduğunu, aksi halde nemlendiricinin sızdırdığını gösterir. Nemlendiriciyi çıkarın, kapağı yerine takın ve 
tekrar sıkıştırın. Ayarlamadan sonra hala ses yoksa, lütfen yerel satıcınıza başvurun. 
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6. Çıkış akış hızını ayarlayın, topun merkezini ve akış işaretini aynı seviyede yapın. 

NOT:

	Akış sayacının düğmesini, azaltmak için saat yönünde, artırmak için saat yönünün tersine ayarlayın.

	Sağlık bakımından, akış hızı 1-2 L / dk’ya ayarlanmalıdır, oksijen soluma süresi günde 45-60 dk 
olmalıdır.

	Uzun süreli oksijen terapisi için hastanın doktor tavsiyesine kesinlikle uyması, doktor tarafından 
belirlenen akış hızına ve zamanına göre oksijen tedavisi alması gerekir. Akışı ve zamanı doktorunuzun 
tavsiye ettiği gibi ayarlayın. 

7. Oksijen tüpünün emme ucunu nemlendiricinin çıkışına takın, 
burun kanülünü hastanın kulaklarının üzerinden geçirin, 
oksijen tedavisini başlatmak için burun kanülünü hastanın burun 
deliklerine yerleştirin. Uzun kanül gerekliyse, uzatma borusunu 
nemlendirici ve oksijen kanülünün çıkışına bağlayın. 

NOT:

	Oksijen kanülünü nemlendiriciye bağladığınızda, çok sıkı olmasına ya da kalkışın zor olması gerekmez.

	Oksijen kanülünü çıkartırken nemlendiriciyi bir elinizle tutun, diğer elinizi kanülü çıkarmak için kullanın.

8. Oksijen terapisi bittiğinde gücü kapatın. 

NOT:

	Kullanmıyorsanız güç kablosunu çekin. 

9. KN04 serisi oksijen konsantratörü zamanlama fonksiyonuna sahiptir, lütfen Zaman ayarlı çalıştırma 
özelliğinden faydalanın. 

10. KN04 serisi oksijen konsantratörü nebülizör özelliğine sahiptir, lütfen nebülizör fonksiyonu özelliğinden 
faydalanın. 

11. KN04 serisi oksijen konsantratörü, oksijen konsantrasyon izleme fonksiyonuna sahiptir. Makine çalışmaya 
başladığında üç oksijen gösterge çubuğu LCD’de aynı anda 3 saniye yanar ve ardından aynı anda sönerler. 
6 ila 7 dakika sonra, LCD’de normal konsantrasyon görüntülenir. 

KLAVYE TANITIMI
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1. Zaman ayarını yükseltme 
10 dk lık arttırımlar için düğmeye bir kez basın. 
2. Zaman ayarını azaltma
10 dk lık azaltımlar için düğmeye bir kez basın. 
 (Zamanlayıcı ayarlandıktan 20 saniye sonra, otomatik olarak sayma moduna geçer.) 
   3. Sessiz düğmesi 
Bir sorun meydana geldiğinde alarm sesini durdurmak için bu düğmeye basın. 

GÖRÜNTÜLEME TANITIMI 

1. Başlangıç görüntüleme durumu       

Aynı anda oksijen konsantrasyon çubuğu, saat, dakika ve ayırıcı yanıp söner. 
LCD aşağıda gösterildiği gibidir:  

2. Sürekli çalışma modu     

Cihaz ilk açıldığında, zamanlayıcı ayarlanmaz ise, cihaz çalıştığı süreyi gösterir. Bu modda, LCD’de 
geçen süre (dakika ve saat) ve toplam çalışma süresi(saat olarak) aşağıdaki gibi gösterilir: 
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3. Zaman ayarlı mod    

Zamanı ayarlamak için artırma veya azaltma tuşuna basın. Bir kez yukarı veya aşağı basarak 10 
ar dakikalık adımlarla zamanlayıcıyı ayarlayın. Ayar tamamlandığında 20 saniye bekleyin. Zaman 
dolana kadar otomatik olarak saati saymaya başlayacaktır. Zaman dolduğunda konsantratör 
çalışmayı otomatik durduracaktır. 

4. Oksijen parametreleri görüntüleme 

Yüksek(High) O2 saflığı, Zengin(Rich) O2 saflığı ve düşük(Low) O2 saflığı, aşağıdaki gibi görüntülenir:  
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5. Arıza görüntüleme 

1) Yüksek Basınç Alarmı 
Çalışma basıncı ayardakinden daha yüksek ise, ekipman alarm verecektir. 
Arıza kodu H: 07’dir ve konsantratör duracaktır. LCD görüntüleme aşağıdaki gibi: 

2) Düşük basınç alarmı 
Çalışma basıncı ayarlı rakamdan daha düşük ise, ekipman alarm verecektir. 
Arıza kodu H: 06’dır ve konsantratör duracaktır. LCD görüntüleme aşağıdaki gibi: 
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3) Yüksek sıcaklık alarmı 
Kompresörün sıcaklığı ayardan yüksekse, konsantratör duracaktır 
ve arıza kodu H: 05 olacaktır. LCD görüntüleme aşağıdaki gibi: 

4) OSD Sensör devresi hatası 
Arıza kodu E: 03, konsantratör hala çalışıyor. LCD görüntüleme aşağıdaki gibi:

5) SD KARD hatası 
Arıza kodu E: 02, cihaz hala çalışıyor, LCD ekran aşağıdaki gibi: 



18

6) Rutin bakım hatırlatması: 
Makinenin çalışma süresi bakım zamanına ulaştığında, bu konsantratör, kullanıcılara rutin bakım 
yapmak için aşağıdaki gibi görüntülenen bir hatırlatmada bulunabilir: 

Bir profesyonel tarafından servis tamamlandıktan sonra hatırlatma alarmı duracaktır.

7) Elektrik kesintisi alarmı 
Güç kesilirse veya konsantratör çalışırken kesinti olursa alarm verecektir. 

EK OPSİYONEL FONKSİYON  

Pozitif basınç çıkışı 
Oksijen konsantratörü opsiyonlu basit nebülizör ile nebülizör bağlantısını sağlar, nebülizasyon işlevini 
gerçekleştirebilir. Nebülizör ve bağlantı için bağlantı tüpünün iç çapı Ф5-5.5 mm’dir ve Almanya 
PARILCD basit nebülizör ürünü önerilir. 
Çalışma adımları aşağıdaki gibidir: 
1) Şek.1’deki gibi, boruyu tüp bağlantısıyla birleştirin, boru bağlantısını oksijen konsantratörünün 
nebülizasyon çıkış konektörüne takın. 

                                                                         Şek.1

2) Şek.2 ve Şek.3’te gösterildiği gibi, güç anahtarını açın, akış ölçeri kapatın ve bağlantı tüpünün 
diğer tarafını ilaç doldurulmuş nebülizasyon başlığı ile birleştirin ve daha sonra nebülizasyon 
tedavisine başlanabilir. 

Boru bağlantısı 
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                                                              Şekil2                                                        Şekil3

3) Şekil 4’te gösterildiği gibi, Tedavi bittiğinde tüpü çıkarın. Dış sabitleme çelik jantı sol elle bastırın 
ve sağ elle boru mafsalını çıkarın. Ve sonra sol eli gevşetin. 

                                                                                    Şekil4
NOT:
Nebülizör her kullanımdan sonra temizlenmelidir. Nebülizör ve bağlantı tüpünü deterjanlı temiz su 
ile temizleyin; nebülizasyon başlığı ve maskesini temizlemek için önce temiz su kullanın, ardından 
dezenfekte etme ve sterilizasyon işlemini tıbbi alkole 5 dakika boyunca batırarak devam ettirin, tekrar 
temiz suyla yıkayın ve nihayet kurutulduktan sonra pakete koyun. (Ayrıntılı temizleme yöntemi için 
lütfen basit nebülizör kullanım kılavuzunu okuyun.) 

SD kart depolama fonksiyonu 
SD kart, bu yoğunlaştırıcının işletim verilerinin depolanması için kullanılır ve hekimin veya hasta 
yakınlarının kullanıcının durumunu denetlemesi ve konsantratörü kullanma talimatı alması için veriyi 
bilgisayara istediği zaman aktarması mümkündür. İşlem adımları aşağıdaki gibidir:

1) SD kartı konsantratöre takın 
Şekil 1’de gösterildiği gibi, SD kartı konsantratöre yerleştirin ve Şekil 2’de gösterildiği gibi sıkıca 
kilitleyin. 

2) SD kartı çıkartın 
SD karta bastırın, otomatik olarak sıçrar ve çıkartabilirsiniz. 
NOT:  SD kartı takarken veya çıkarırken, konsantratörün gücünün kapalı olduğundan emin olun. 

Çelik jant 

Şekil1 Şekil2 
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BAKIM 
Konsantratörlerin teknik tasarımı azami şekilde az bakım süresine sahiptir. Her yıl yaklaşık bir kez 
bakım gerekmektedir. Onarımları veya ayarlamaları yalnızca üretici veya üretici tarafından yetki 
verilen profesyonel veya yetkili kişiler yapabilir. 
1. Ayda bir veya iki kez, kapalı durumda, küçük deterjanlı yumuşak ıslak bir havlu ile dış 
kasayı temizleyin ve sonra kuru havlu ile silin.
2. Hava emme filtresi, tozun önlenmesi için kullanılır ve düzenli olarak temizlenmesi gerekir. 
Çevre koşullarına bağlı olarak haftada en az bir kez filtre ağını temizlemek normal bakım için 
kritik bir adımdır. Çalışma adımları aşağıdaki gibidir:

1) Kutunun her iki tarafındaki iki filtre ağını çıkartın, filtreyi çıkarın. 
2) Kabin filtresini temiz su ile yıkayın. Ekstra sudan kurtulun ve kendiliğinden kuruması için bırakın. 
3) Kurumadan sonra gelecekteki kullanım için geri koyun.
4) Veya yedektekini kullanın. 

NOT: Değiştirilmesi gerekiyorsa, lütfen makine ile birlikte verilen aksesuarla aynı aksesuarlarla 
değiştirin. Diğer üreticiler tarafından tasarlanan aksesuarlar üretici tarafından test edilmemiştir ve 
Plusmed ürünleriyle birlikte kullanılması önerilmez. 

3. Aşırı yük koruyucusu  
	Aşırı ısıdan kaynaklanan 

           aşırı yükleme, 
	Kontrol ve arıza tespitinden sonra, 

           geri dönüş için “reset” e basın. 

4. Nemlendirici ve kanülün temizlenmesi  
1) Kanülü her gün temizleyin. İlk olarak deterjanla temizleyin ve daha sonra tamamen temiz su ile 
durulayın ve kendiliğinden kurumaya bırakın. Ayda bir kez yeni bir kanülle değiştirilmesi önerilir.
2) Nemlendiricideki damıtılmış su veya kaynatılmış soğumuş su her gün tazelenmelidir.
Nemlendirici her 3 haftada bir temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir, nemlendiriciyi deterjanla 
temizleyin ve sonra ılık veya sıcak su ile durulayın, 20-30 dakika boyunca dezenfektana daldırın, ılık 
veya sıcak su ile tekrar temizleyin ve sonra kendiliğinden kurumaya bırakılmalıdır. Kullanmıyorsanız, 
temiz bir torbaya koyun.
3) Oksijen tüpü veya kanülü gerekliyse, lütfen yerel tıbbi ekipman mağazasından satın alın veya 
satıcıyla temasa geçin.

Profesyonel Bakım 
Oksijen konsantratörünü kullanırken, ayarlanan akış hızında oksijen saflığının ≥% 90 
olduğundan emin olun, böylece oksijen tedavisinin güvenli ve verimli olmasını sağlayın.

Ekipman her 4000 saate kadar çalıştığında, Trimpeks’ten veya bayilerden Rutin Bakım istenebilir. 



21

BASİT SORUN GİDERME KILAVUZU 
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KALİTE GARANTİSİ 
Plusmed PM-KN04 Smart Oksijen Konsantratörünün 2 yıla kadar garantisi vardır. 

Garanti, oksijen tüpleri, filtreler vb. Sarf malzemeleri içermez. Garanti, uygunsuz bir şekilde çalıştırma, 
ürünün kötüye kullanımı, kaza veya herhangi bir bileşenin onayı alınmadan onarım yapılması 
nedeniyle hasar gören ürünlerin arızalanmasını veya hasar görmesini kapsamaz. Tedarikçinin. 
Kullanıcılar garanti süresince ekipmanı kendi başlarına sökmemelidir;

Bu garanti, normal aşınma ve yıpranma ya da nakliye ücretleri içermez. Bu garanti kapsamında 
Trimpeks ve satıcının tek yükümlülüğü ve özel çözümünüz bu onarım veya değiştirme ile 
sınırlandırılacaktır. Trimpeks, tesadüfi veya arızi hasarlardan sorumlu değildir.

Garanti süresi veya garanti kapsamı dışındaki hasarlardan sonra tedarikçi, satıcı veya yetkilendirilmiş 
bakım şirketi müşterilere ücretli servis sağlayacaktır. 
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Ek I Devre Şeması  
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Ek II İçerik Listesi
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WARNING 
Dealer: This manual MUST be given to the end user of this product.                        
User:  Before using this product, read this manual carefully and save for future reference.  
This manual MUST be given to the end user of this product.
BEFORE using this product, read this manual carefully and save for future reference.

	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 SERVICE MANUALS 
OR 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 right flow and 
period set by doctor. Do not change the settings of flow and time to avoid insufficient oxygen supply 
or carbon dioxide retention. Once the patient or nursing staff found the oxygen supply is insufficient, 
contact the dealer or physician immediately. 

	This equipment is to be used as an oxygen supplement and is not considered life supporting or life 
sustaining. 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)

	Contact dealer or physician immediately if any untoward effect occurred.

	 If the concentrator is not working properly, if it has been dropped into water, call dealer for examination 
and repairing. Do not dismantle it secretly.

	Patients with severe carbon monoxide poisoning are prohibited to use the equipment.

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

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. Keep all matches, lighted cigarettes or other sources of ignition out of 
the room.

	No Smoking while inhales oxygen, the user must quit smoking.
	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 fuse, in order to avoid getting an electric 

shock.
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SPECIAL NOTES
In order to ensure the safe installation, assembly and operation of the equipment, 
these instructions MUST be followed.

WARNING
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 
Trimpeks. 
Avoid creation of any spark near medical oxygen equipment. This includes sparks from static electricity 
created by any type of friction.
The concentrator should ALWAYS be kept in the upright position to prevent cabinet damage while being 
transported. Moreover it should be used in an environment without dust, corruption and toxicological harm 
gas.
The Operating Environment Temperature of this concentrator is during 10-37℃, if lower 10℃, the compressor 
may difficult to start to work; if higher than 37℃, the compressor may work overheat, thus it will cause life 
reduced of the equipment.
DO NOT move the equipment when it is running.
DO NOT start this equipment when the flow meter is closed.
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 bottom of this equipment, DO NOT plug up the exhaust outlet.
For optimum performance, Trimpeks recommends that each concentrator be on and running for a minimum 
of 30 minutes at a time. Shorter periods of operation may reduce maximum product life.  
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. 
Humidifier shall adopt distilled water or cold boiled water, water shall be kept under the maximum scale line.
Do NOT turn the bobber in the flow meter up to the red line, otherwise, the purity of oxygen will reduce.
Keep unit at least 10cm away from walls, draperies, furniture, and the like.
Each unit of Trimpeks oxygen concentrator is equipped with 1 set of oxygen tubing. The patient can also 
buy it as needed. Trimpeks recommends that Crush‐Proof oxygen tubing be used with this product and not 
exceed 21.2M in length. 
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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.

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

DANGER
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. 
Close supervision is necessary when this product is used by 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. 
Use this concentrator as the expected function in the user manual.  

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

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

In a particular situation, oxygen therapy is harmful. Trimpeks recommend you consulting with physician before 
using the equipment. Taking oxygen treatment according to right flow and period set by doctor. Do not change 
the settings of flow and time to avoid insufficient oxygen supply or carbon dioxide retention.



28

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 germ-free medical Oxygen with 
high density (93%±3% oxygen for medical use) from the air and when its power is turned on. The machine is 
easy to operate and quick to use, its fl ow can be adjusted. The Oxygen supplying method is unique, and is 
superior to liquefi ed and high-pressure oxygen.

PRODUCT OVERVIEW
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Features

Oxygen concentrator guarantees long-term oxygen concentration and steady working status with six special 
measures.
	Using big displacement oil-free compressor with imported cup inside, which is durable and can collect 

sufficient air.
	Using Automatic pre-filled Molecular Sieve with big preload force, not easy to crush; the tanks are made 

of aluminum, which maximum improved the whole life span.
	Good heat dissipation, long time continue working to 24 hours with steady oxygen concentration
	Using independent R&D oxygen concentration monitoring technology (Number of the patent: 

ZL200820013152.5) which is a domestic initiative.
	 Irrevocable accumulate time function which indicate the status of the machine correctly, it provides the 

data for regular test and maintenance, and also the reliable basis for fulfilling quality warranty commitment.
	Using time and pressure multivariable control technology, the machine can work with optimum performance 

by maintaining service regulating system parameters.

UNPACKING, TRANSPORT AND STORAGE
Unpacking 
1) Check for any obvious damage to the carton or its contents. If damage is evident, notify the carrier, or your 
local dealer.
2) Remove all foam filled block and loose packing from the carton. 
3) Carefully take out all the components and the machine from the carton. Inspect/examine exterior of the 
oxygen concentrator for nicks, dents, scratches or other damages. Check all components whether as listed. 
If there are short of components or quality issue, please contact your local dealer.

NOTE: Please keep the carton and packing materials for storage and transport.
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Transport and storage
1. Keep the machine upright placement during transport, Do Not place horizontally or upside down.
2. The transport forwarder shall guarantee the safe of the machine, no damage during the transportation.
3. Ambient Temperature: -30℃–70℃.
4. Comparative Humidity: 15-95%RH
5. Atmospheric Pressure: 500~1060hpa

USING CONDITIONS

	Electrical Requirements：220V±22V/50Hz±1Hz
	Operating Environment Temperature：10～37℃
	Relative Humidity：20-75%RH
	Atmospheric Pressure: 700～1060hpa
	Environment: dry, well-ventilated, without dust, corruption and toxicological gas, away from sunlight and 

no intense electromagnetic interference.
	Altitude：Lower than 1828 meters, otherwise, it will reduce the oxygen purity.

NOTE: Add the voltage stabilizer if the power supply voltage fluctuates over ±10％, before start the 
concentrator. 

APPLICATION SCOPE

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

Medical use: it is applicable to various hospitals and household wards, medical units of remote area of which 
the oxygen is difficult to supply, and it can also be used to assist the treatment of pulmonary heart disease, 
obstructive lung disease, aerothorax and air hunger, etc.

Health care: it is applicable to sanatoriums, hotels, restaurant, health stations, recreational centers, sportsman 
training centers, mines, oxygen bars, sauna bath, beauty parlors. It is also an ideal machine applicable to 
brainworkers and home oxygen treatment. Regular or in time oxygen-inhalation can cure the oxygen-deficient 
status in human body and improve the metabolism.

Contraindication: Patients with severe carbon monoxide poisoning are prohibited to use the equipment.
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TECHNICAL SPECIFICATION
Unpacking 

	Purity: 93%±3%；
	Long time continue working at least 24hours；
	Concentrator may be used during the initial start warm‐up time (approximately 5 min) O2 purity will build 

to a maximum during this period. 
	Low oxygen concentration alarm；
	When the concentrator works in normal condition, the green indicator bar will light; when the output 

oxygen purity lower than 85%, the yellow indicator bar will light and remind with audible alarm. When the 
oxygen purity lower than 73%, the red indicator bar will light with audible alarm, and the concentrator will 
stop.

	High temperature compressor shutdown；
	High/low pressure alarm；
	Power failure alarm；
	SD card；
	Time setting；
	Clinical analysis system；
	Maintenance reminder；
	Nebulizer；
	Fire Valve;
	Safety requirement accord with IEC60601-1 electric devices for medical use section I General safety 

requirement.  

s 

 P arameters 
 
model no. 

  Sound 
level (dB 

(A)) 
 Flow 

( ) （%） 
flow

（ ） （%） 

PM-KN04 

Smart 5 93±3% 0-5 93±3%  

 
Color 

oxygen c

, temperature alarm, 

, 
 er a larm, 
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IEC SYMBOLS
 ON

         OFF

         Warning

         No Smoking
   
         Type BF Equipment

         Upright

         European CE Declaration of Conformity

         Frangibility
 
         Alternating Current

         Afraid of Rain

     
 

  0123 
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PART NAME & DEFINITION

Components:
Main components of the concentrator include: compressor, fi lter, molecular sieve set, controlling 
panel, fl ow meter, humidifi er and SD card. Additional optional parts: positive pressure outlet.

See details below: 
1.Humidifying Bottle
It is also called Oxygen humidifi er, and is 
used to humidify the Oxygen in order that 
the dry Oxygen doesn’t irritate the throat 
and nasal mucosa, and prevent phlegm 
from drying.
2. Connecting Nut
3. Oxygen Outlet
4. Oxygen Flow-meter
The ball in side is a sign to show the fl ow 
rate outlet from this concentrator
5. Knob of the Flow-meter 
It is also called fl ow-regulating valve and 
used to adjust and control Oxygen fl ow 
rate. Please do not turn the button abruptly, 
or the value spool may be broken. Turn 
on the valve anticlockwise and turn out it 
clockwise.
6. Power Switch
7. Large LCD Display 
It shows the accumulated operating time 
and the present working time, oxygen 
concentration indicator (Red, green, yellow 
bar ), and real time oxygen concentration 
display, malfunction code of high/low 
pressure alarm, temperature alarm and 
other malfunctions alarm etc. maintenance 
reminder alarm. Guiding the users use the 
machine in a more scientifi c and safer way. 
(See Fig. b)
8. SD Card Slot
9. Adjusting Panel and Keys.
10. Nebulizer Outlet
11. Model
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7.1   Oxygen purity percentage 
7.2   High purity sign
7.3   Rich purity sign
7.4   Low purity sign
7.5   Malfunction alarm
7.6   Maintenance alarm
7.7   Timed setting, Running time and Malfunction code display
7.8   Elapsed time 

12.  Circuit breaker
13.  Power cord socket
14.  Air input filter
15.  Cabin filter

 

14
4 

15
4 

 12 13
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OPERATION INSTRUCTIONS
1. The oxygen concentrator should be placed on fl at ground with clear, ventilated environment, away from 
sunlight; Keep the unit at least 10cm away from walls, draperies, furniture, and the like.

NOTE:

	Do NOT put sundries, water or oil container and other coverings on the top of this concentrator.

	Avoid place anything at bottom of this concentrator. Ensure the bottom exhaustion smooth during 
operating, or else the machine will be over-heated and will work normally.                                                                       

2. Turn the humidifi er connect nut clockwise to remove it.

Turn the humidifying bottle clockwise to remove cap from bottle, pour some distilled water to the scale mark, 
and replace the humidifi er cap on the bottle, and then securely tighten.

NOTE:

	The water fi lled in humidifi er should be distilled water or cold boiled water, and need refresh everyday.

	Water level is better to be in the middle of max and min line.

	To unload, just turn the bottle clockwise, it can be easily take out.

	To install, put the bottle aim to the cap, turn the bottle anticlockwise tightly to avoid leakage.     

                                                                                                      

3. Turn the nut anticlockwise to re-connect the humidifi er to the machine. Turn the knob of the fl ow meter 
anticlockwise to ensure that it is unblocked.

4. Connect the power, insert the plug of power line into the power socket of the machine, and the other end 
of the plug connects with indoor power socket, turn on the power switch.

NOTE:

Be sure using safe and qualifi ed socket, the plug should be insert into the socket tightly, if extend power strip 
is needed, please choose the product with electrical safety certifi cation

5. The way to check whether the humidifi er bottle is tight or not, using your forefi nger to block the outlet 
of humidifi er about 20 seconds, if the black ball in the fl ow meter falls to the bottom, take the hand away, 
stop block, and listen there is ‘’Chu’’ sound from bottle. If so, it indicates that the humidifi er is tight, if not, it 
indicates the humidifi er leaks. Take off the humidifi er, replace and tighten the cap again. If there is still no 
sound after adjustment, please contact your local dealer.
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6. Regulate the output flow rate, make the center of the ball and flow mark at the same level.

NOTE:

	Adjust the knob of the flow meter, clockwise to decrease, anticlockwise to increase.

	For health care, the flow rate is better to be set at 1-2L/min, Inhale oxygen time should be 45-60 min 
per day.

	For LTOT, the patient should be strictly follow doctor’s advice, takes oxygen treatment according to 
the flow rate and time set by doctor. Do not adjust flow rate and time at will.

7. Insert the intake end of oxygen tube onto the outlet of humidifier, 
then set the nasal cannula over patient’s ears, insert the nasal 
tube into patient’s nostrils for starting the oxygen treatment. 
If longer tube needed, connect the extension tube with outlet 
of humidifier and oxygen tube.

NOTE:

	When you connect oxygen tube from the humidifier bottle, it is no need too tight, or, it’s hard to take 
off. 

	When taking off the oxygen tube, hold the humidifier with one hand, use the other hand to take off the 
tube.

8. Turn off the power, when the oxygen therapy is finished.

NOTE:

	Unplug the power plug, if continuous use is not needed.For health care, the flow rate is better to be 
set at 1-2L/min, Inhale oxygen time should be 45-60 min per day.

9. KN04 series oxygen concentrator has the function of timing, please refer to the Timing operation introduction.

10. KN04 series oxygen concentrator has the optional function of nebulizer, please refer to the introduction 
of nebulizer function.

11. KN04 series oxygen concentrator has the function of oxygen concentration monitoring, when the 
machine starts working, three indicator bars of oxygen concentration on the LCD will light at the same time 
for 3 seconds and then will go out at the same time. After 6 to 7 minutes, the LCD indicates the normal 
concentration.

KEYBOARD DEFINATION
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1. Timed Setting for Increasing, 
Push the button one time for 5min up
   2. Timed Setting for Decreasing, 
Push the button one time for 5min down                               
(20 seconds after time setting, it will star to counting mode automatically.)
   3. Silent Button
Push this button to stop the alarm sound when some trouble occurs. 

DISPLAY INTRODUCTION

1. Start within 5min display status      

The oxygen concentration bar, hour, minute and separator flicker at the same time. 
The LCD displaying as below: 

2. Continuous operation mode     

Under this mode, the LCD indicates elapsed time and current running time as display below:
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3. Timed Setting mode:     

To set the time by press the increase or decrease key, one time for 10min up or down. When setting 
finished, wait for 20seconds it will start to count the time automatically, till the time runs out. The 
concentrator will stop working.

4. Oxygen Parameters Display    

High O2 purity, Rich O2 purity and Low O2 purity, display as below:
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5. Malfunction display

1) High Pressure Alarm
While the working pressure is higher than setting figure, the equipment will alarm. 
The malfunction code is H:07，and the concentrator will stop. LCD display as below:

2) Low Pressure Alarm
While the working pressure is lower than setting figure, the equipment will alarm. 
The malfunction code is H:06，and the concentrator will stop. LCD display as below:
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3) High Temperature Alarm
If the temperature of compressor is higher than setting, the concentrator will stop
and the malfunction code is H:05. LCD display as below   

4) The fault of OSD Sensor circuit
The malfunction code is E:03, the concentrator is still working. LCD display as below: 

5) The fault of SD CARD
Malfunction code is E:02, the equipment is still working, LCD display as below:
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6) Routine Maintenance Reminder:
When the machine’s working time reach to the maintenance time, this concentrator 
can remind users to do routine maintenance, display as below:

7) Power Failure Alarm
It will alarm if the power is stopped or failure when concentrator is working.

ADDITIONAL OPTIONAL FUNCTION 

Positive pressure outlet
Oxygen concentrator provides nebulizer joint, with optional simple nebulizer, it can realize the 
function of nebulization. The inner diameter of the connect tube for nebulizer and the joint is Ф5-
5.5mm, and the product of Germany PARILCD simple nebulizer is recommended.
Operating steps as below: 
1) As Fig.1, connect the tube with tube joint, insert tube joint to the nebulization outlet connector of 
oxygen concentrator.

2) As fig2 and fig3, turn on the power switch, close the flow meter and connect the other side of the 
connection tube with the joint of medicine filled nebulization nozzle, and then nebulization treatment 
can begin.

 tube joint
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3) As fig4, when the therapy is finished, take off the tube. Press down the external fixation steel rim 
with left hand, and take out the tube joint with right hand. And then loosen left hand.

NOTE:
Nebulizer must be cleaned after each use. Clean nebulizer and connection tube with detergent 
and clean water; as to nebulization nozzle and mask use clean water to clean first, then carry on 
disinfecting and sterilization by dipping then into medical alcohol for 5min, again wash them clean 
with clean water, and finally put them in the packet after dry up. (Detailed clean method please read 
the simple nebulizer user manual)

SD card Storage function
SD card is used to storage the operating data of this concentrator, and it can transfer the data to 
computer at any time, for the physician or relative person to control the user’s state and make 
instruction for using the concentrator. Operation steps as follow:

1) Install SD card into concentrator
As fig1, insert the SD card to the concentration, and lock it tight as fig2.

2) Take out SD card
Press SD card, it will bounce automatically and then take it out.
NOTE:  When insert or take out SD card, be sure the concentrator is power off.
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MAINTENANCE
The technical design of Trimpeks concentrators has maximum reduced maintenance times. Now 
it is about once each year. Only the professional or the person who trained and authorized by the 
manufacturer can do the repairs or adjustment.
1. In condition of power off, make a clean to the outside case by soft wet towel with little 
detergent, and then wipe it up with dry towel, once or twice per month. 
2. Air intake filter net is used to prevent dust, and need to be cleaned regularly. It is a critical 
step for ordinary maintenance to clean the filter net, at least once a week depending on 
environmental conditions. Operation steps as below: 

1) Take off the two filter nets on both sides of the case, take out the filter.
2) Rinse the cabinet filter 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 

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 Trimpeks and are 
not recommended for use with Trimpeks products.

3. Over-load protector 
	Over-load caused by over heated, 

           after check and malfunction      shooting, 

           press “reset” to comeback.

4. 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) The distilled water or cold boiled water in humidifier should be refreshed every day.
The humidifier should be cleaned and disinfected every 3 weeks, clean the humidifier with detergent 
and then rinse with warm or hot water, dip it in disinfectant for 20-30 minutes, clean again with warm 
or hot water, and then dry up naturally. If not use, put it in a clean bag.
3) If oxygen tube or cannula is needed, please buy it from local medical equipment store or contact 
with dealer. 

Professional Maintenance Sevice
When use the oxygen concentrator, be sure oxygen purity is ≥90% at set flow rate, thus ensure the 
safe and efficient of oxygen treatment.
It should ask for Routine Maintenance from Trimpeks or dealers when the equipment works to every 
4000 hours.
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SIMPLE TROUBLE SHOOTING GUIDE
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QUALITY WARRANTY
Plusmed PM-KN04 Smart Oxygen Concentrator is under warranty for 2 years.

The warranty does not include consumables like oxygen tubing, filters etc. The warranty does not 
cover the breakdown or damages caused by improper operation, abuse of the product, accident, 
or to products damaged by reason of repairs made to any components without the specific 
consent of the supplier. The users should not dismantle the equipment by themselves in the 
warranty period, 

This warranty does not include normal wear and tear or shipping charges. Trimpeks and the 
dealer’s sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such 
repair or replacement. Trimpeks shall not be liable for any consequential or incidental damages 
whatsoever.

After the guarantee period, or damages excluded in the warranty, the supplier, dealer or the 
appointed maintenance company will supply customers the paid service.
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Attachment I Circuit Diagram
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Attachment II Packing list
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 www.plusmed-health.com

SysMed (China)Co.,Ltd
Add: 11-2-3 No.17, Wensu Street, Hunnan 
New District, 110171, Shenyang, China
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