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WSTĘP

Niniejsza instrukcja obsługi dostarcza informacji o przenośnym koncentratorze 
tlenu model XYC100B-P4L (ang. Portable Oxygen Concentrator – POC) LifeChoice® 
Activox® oraz jego akcesoriach. Przed przystąpieniem do użytkowania aparatu 
należy zapoznać się z całą załączoną dokumentacją. 

Aparat jest urządzeniem z wewnętrznym źródłem zasilania, typu BF, gdy pracuje 
na baterii wewnętrznej, oraz urządzeniem klasy II, typu BF, gdy jest podłączony 
do zewnętrznego źródła zasilania prądem zmiennym, zasilacza prądu stałego 
lub ładowalnej baterii zewnętrznej. Podstawowym zadaniem tego aparatu jest 
dostarczanie tlenu w objętości pozostającej w tolerowanym zakresie (zakres ten 
zdefiniowano w oparciu o ocenę techniczną na podstawie ekspertyzy producenta 
w zakresie określonego zastosowania medycznego). Ponadto, za element 
podstawowego zadania tego urządzenia uznaje się zdolność wykrywania niektórych 
błędów (takich jak niskie stężenie lub brak oddechu) oraz aktywację alarmu. 

Działanie ze stacjonarnym koncentratorem tlenu DUO2

Activox 4L można zakupić jako część systemu Activox DUO2 firmy Inova 
Labs.  System składa się z przenośnego koncentratora tlenu Activox 4L POC  
i stacjonarnego koncentratora podstawowego DUO2.  Jeżeli zakupiony przenośny 
koncentrator tlenu jest w komplecie z systemem Activox DUO2, należy zapoznać 
się z instrukcją obsługi Activox DUO2 w zakresie pracy i ładowania POC.

POC i stacjonarny koncentrator podstawowy można rozłączyć i używać 
niezależnie, jednak zaleca się, aby pozostawały połączone.  Gdy urządzenia są 
połączone: 
•  POC i bateria zewnętrzna POC mogą być ładowane przez koncentrator 

podstawowy.
•  POC można wykorzystać do wyciszenia alarmów z koncentratora stacjonarnego.
•  POC będzie przechowywać niektóre dane operacyjne z koncentratora 

stacjonarnego do użytku przez techników serwisu.
•  POC poda informację o całkowitym czasie działania koncentratora stacjonarnego. 
•  Nie można włączyć („on”) koncentratora przenośnego.

PRZEZNACZENIE/WSKAZANIA

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy POC Activox  XYC100B-P4L.

PRZEZNACZENIE:  Koncentrator tlenu LifeChoice Activox jest używany zgodnie 
ze zleceniem lekarza przez dorosłych pacjentów wymagających suplementacji 
tlenu. Koncentrator tlenu stanowi dla takich pacjentów dodatkowe źródło tlenu  
o wysokim stężeniu. Urządzenie to nie służy do podtrzymywania ani wspomagania 
czynności życiowych. Może być wykorzystywane w sposób ciągły w domu, 
ośrodku zdrowia lub podczas podróży. Aparat LifeChoice Activox jest również 
urządzeniem mobilnym.

Z urządzenia tego należy korzystać jedynie, gdy zostało to zlecone przez lekarza.
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OSTRZEŻENIA

OPISY SYMBOLI

Symbol Opis Symbol Opis Symbol Opis

Przestroga Zapoznać się z 
instrukcją obsługi Nie palić

Z dala od źródeł 
otwartego ognia

Nie wymaga 
stosowania olejów 

i smarów
Nie demontować

Zakres temperatur
Dopuszczalne 

wartości 
wilgotności

Chronić przed 
wilgocią

Ta strona do góry
Zawartość krucha, 

obchodzić się 
ostrożnie

Zgodny z WEEE

Producent Data produkcji Sprzęt klasy II

Część aplikacyjna 
typu BF

Urządzenie 
przewodzące 
posiadające 

kontakt z 
pacjentem

Numer 
katalogowy

Znak CE 
zgodności z 

normami

Przepływ gazu Tylko na receptę Częstotliwość 
radiowa

Akumulator Złącze 
przenośnego 
koncentratora 

tlenu

Autoryzowany 
przedstawiciel na 

terenie Wspólnoty 
Europejskiej

Numer seryjny

1. Prawo federalne USA ogranicza dystrybucję tego urządzenia wyłącznie do sprzedaży 
przez lekarza lub na jego zlecenie.

2. Na pacjencie i/lub dostawcy ciąży odpowiedzialność zabezpieczenia 
alternatywnego źródła tlenu.

3.  Wymaga się dostępu do alternatywnego źródła tlenu, na wypadek awarii zasilania 
lub usterki mechanicznej.

4. Aparat należy użytkować w zatwierdzonej torbie transportowej.
5. Aparat należy przechowywać w miejscu wolnym od zanieczyszczeń i źródeł ognia.
6. Przenośne i ruchome urządzenia radiokomunikacyjne mogą oddziaływać na 

elektryczną aparaturę medyczną.
7. Nie używać aparatu w sąsiedztwie innego sprzętu ani nie układać go piętrowo  

z innymi urządzeniami poza Activox DUO2.
8. Podczas podróży samolotem aparat i bateria zewnętrzna powinny zostać zabrane 

wraz z bagażem podręcznym (a nie rejestrowanym).
9. Aparat ten, jak również bateria zewnętrzna, zawierają baterie litowo-jonowe, które 

podlegają specjalnym przepisom podczas transportu. W przypadku przesyłania 
zarówno aparatu jak i baterii zewnętrznej, należy powiadomić firmę przewozową, że 
przesyłka będzie zawierać baterie litowo-jonowe.

10. W przypadku wycieku z komory baterii nie dopuścić do kontaktu cieczy ze skórą  
i oczami. W przypadku wystąpienia takiego kontaktu, należy spłukać dotknięty obszar 
obfitą ilością wody oraz zwrócić się po pomoc do lekarza.
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PRZECIWWSKAZANIA

1. Aparat ten nie jest przeznaczony do podtrzymywania ani wspomagania 
czynności życiowych.

2. W określonych przypadkach terapia tlenem może stwarzać pewne ryzyko. 
Przed korzystaniem z tego aparatu należy zasięgnąć porady lekarskiej.

3. Urządzenie to służy do wytwarzania pulsacyjnego przepływu tlenu  
o wysokim stężeniu z prędkością do ekwiwalentu 4 l/min. Z urządzenia 
tego powinni korzystać jedynie pacjenci, którym przepisano terapię 
tlenową o takim zakresie przepływu.

4. Ponieważ aparat ten alarmuje użytkownika za pomocą sygnałów dźwiękowych 
i wizualnych, pacjenci niezdolni do zgłaszania dyskomfortu, niesłyszący, 
niewidzący i/lub niepotrafiący zrozumieć alarmów mogą wymagać 
dodatkowego monitoringu.

Firma Inova Labs Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osoby 
postępujące wbrew zaleceniom producenta. Niestosowanie się do 
poniższych wytycznych może negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia 
oraz spowoduje unieważnienie wszelkich umów gwarancyjnych.

1.  NIE aplikować na urządzenie ani nie stosować w jego pobliżu olei, smarów 
ani pochodnych benzyny, ponieważ korzystanie z takich produktów może 
uszkodzić elektroniczne podzespoły aparatu. 

2.  NIE korzystać z zasilaczy ani akcesoriów innych niż dostarczone wraz 
z urządzeniem, ponieważ korzystanie z nieznanych akcesoriów może 
negatywnie wpłynąć na działanie aparatu.

3.  NIE dopuszczać do palenia papierosów ani obecności otwartego ognia w 
odległości bliższej niż 3 m od urządzenia, ponieważ aparat produkuje gaz 
wzbogacony w tlen, który przyspiesza spalanie.

4.  NIE korzystać z urządzenia umieszczonego w dodatkowej torbie ani innym 
zamkniętym pojemniku, ponieważ nieprawidłowa wentylacja negatywnie 
wpłynie na działanie urządzenia.

5.  NIE zanurzać urządzenia ani nie wystawiać go na działanie płynów, 
ponieważ może to uszkodzić jego podzespoły elektroniczne.

6. NIE korzystać z urządzenia ani nie wystawiać go na działanie temperatury  
i wilgotności przekraczających zakres warunków środowiska pracy określonych 
w rozdziale Dane techniczne na stronie 20. Skrajne wartości temperatury  
i wilgotności mogą uszkodzić urządzenie.

7. NIE wciskać przycisków panelu sterowania ani ekranu za pomocą 
jakichkolwiek twardych, ostrych i/lub niewielkich przedmiotów, ponieważ 
mogą one uszkodzić ich powierzchnie.

8. NIE rozmontowywać, nie otwierać ani nie rozdrabniać ogniw i baterii. 

9. NIE narażać ogniw ani baterii na działanie wysokiej temperatury lub ognia. 
Unikać przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym. 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE/ZAGROŻENIA
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ZAWARTOŚĆ PAKIETU STANDARDOWEGO

Zasilacz prądu stałego

Zasilacz sieciowy

Standardowy 2-metrowy 
przewód nosowy o 
pojedynczym świetle*

Torba dodatkowa

POC LifeChoice Activox 4L
Oznaczenie modelu na urządzeniu 
i etykietach opakowania. Patrz             

4-funkcyjna torba transportowa
Można nosić jak plecak, torbę 
naramienną, saszetkę biodrową  
lub teczkę

Regulowane paski 
Do użytku z 4-funkcyjną torbą 
transportową
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Można dokupić opcjonalną (nie zawartą  
w pakiecie standardowym) baterię zewnętrzną.

*Przewód nosowy może nie być dołączony. W zależności od przepisów międzynarodowych.
Informacje o kompatybilności z innymi akcesoriami (CPAP, BiPAP, itp.) można uzyskać 
od lekarza. 



Wskaźnik alarmu: W przypadku zmiany statusu urządzenia lub wystąpienia 
zdarzenia wymagającego reakcji (alarmu), zaświeci się czerwona dioda oraz 
wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy. 

Wyświetlacz: Wyświetla wskaźniki działania urządzenia. (więcej informacji na 
schemacie wyświetlacza na stronie 7).

Przycisk wyciszenia: Wyłącza dźwięki alarmów podczas pracy. W przypadku 
wyciszenia alarmu, symbol wyciszenia pojawi się na wyświetlaczu. (Więcej 
informacji na schemacie wyświetlacza na stronie 7). 

PRZESTROGA: Proszę z rozwagą korzystać z funkcji wyciszenia, ponieważ 
wyłącza ona ważne dźwięki informujące o stanie urządzenia. 

Przyciski nawigacji: Przyciski plusa, minusa, prawej strzałki, lewej strzałki i OK 
umożliwiają nawigację w obrębie menu obsługi. 

Przyciski plus/minus: Ustawienie przepływu impulsowego (ekwiwalent 
1, 2, 3 lub 4 l/min). 

Przycisk OK: Jednokrotne wciśnięcie podświetla ekran. Przytrzymanie 
wyświetla numer seryjny i czas działania.   

Przyciski strzałki prawej/lewej: Jednokrotne wciśnięcie podświetla 
ekran. Pracownik serwisu skorzysta z tych przycisków, aby uzyskać dostęp 
do menu konserwacji w celu rozwiązania problemu.

Przycisk zasilania: W celu włączenia urządzenia, krótko nacisnąć przycisk 
zasilania. W celu wyłączenia urządzenia, przytrzymać przycisk do czasu 
usłyszenia sygnału dźwiękowego.

Wskaźnik zasilania: Gdy aparat POC jest włączony i działa, świeci się zielona 
dioda. 

6

Panel 
sterowania

STEROWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Wskaźnik zasilania

Przycisk 
zasilania

Wskaźnik alarmu Przyciski nawigacji

Przycisk 
wyciszenia

Wyświetlacz

4
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Symbol 
wyciszenia

Wskaźniki 
baterii 
WEW. (INT)  
i ZEW. (EXT)

Poziom 
ustawień 

przepływu

Automatyczny tryb oddechu 
(Auto Mode)

Pole 
komunikatów

Automatyczny tryb oddechu (Auto Mode): W urządzeniu zaprogramowano 
dwa tryby czułości wdechu: aktywny (Active) i odpoczynek (Rest), które w 
zależności od wzorca oddechu przełączają się między sobą. W przypadku 
aktywnego automatycznego trybu oddechu (Auto Mode), odpowiedni symbol 
pojawi się na wyświetlaczu. 
Symbol zasilania zewnętrznego:  Symbol ten pojawia się jedynie w przypadku 
podłączenia urządzenia do zewnętrznego źródła zasilania (prąd zmienny lub 
stały).
Poziom ustawień przepływu: Przedstawia wybrane ustawienie przepływu 
impulsowego (ekwiwalent 1, 2, 3 lub 4 l/min). Zwiększenie lub zmniejszenie 
parametru przepływu impulsowego odbywa się za pomocą przycisków plus  
i minus.
Wskaźniki baterii WEW. (INT) i ZEW. (EXT):  Przedstawiają poziom naładowania 
wewnętrznej (INT) i zewnętrznej (EXT) baterii. 

Pole komunikatów: Gdy aktywowany jest alarm, pole to wyświetla jego nazwę. 
(szczegółowe informacje w rozdziale Wskaźniki alarmu na stronie 16).
Symbol wyciszenia: Pojawia się jedynie w przypadku wciśnięcia przycisku 
wyciszenia. 
Pole statusu urządzenia:  W polu tym znajduje się informacja, czy urządzenie 
znajduje się w trybie „Praca” („Running”), „Ładowanie baterii wewnętrznej” 
(„Charging Internal”) lub ładowanie baterii zewnętrznej („Charging External”). 
Po naładowaniu baterii komunikat „Ładowanie baterii wewnętrznej” („Charging 
Internal”) lub ładowanie baterii zewnętrznej („Charging External”) zniknie z 
wyświetlacza.
Symbol detekcji oddechu PULSE-WAVE®: Pojawia się w przypadku wykrycia 
oddechu. Wówczas urządzenie dostarcza puls tlenu.

Wyświetlacz

Symbol detekcji oddechu 
PULSE-WAVE

Pole statusu
urządzenia

Symbol 
zasilania 

zewnętrznego

Każdy wskaźnik baterii jest podzielony na 4 
części, które oznaczają 25% poziom naładowania. 
W miarę ładowania urządzenia, pojawia się więcej 
pasków, aż do zapełnienia wskaźnika. 

100%
75%
50%
25%

4
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Otwór wlotowy 
wentylatora

Złącze końcówki 
przewodu 
nosowego

Otwór wylotowy 
wentylatora

Złącze  
baterii 

zewnętrznej 

Złącze końcówki przewodu nosowego: Podłączyć przewód nosowy do tego 
złącza, znajdującego się na górnej ściance urządzenia. 

Złącze ładowarki: Podłączyć zasilacz sieciowy lub prądu stałego do tego złącza 
aparatu.

Panel sterowania:  Wszystkie elementy sterujące znajdują się na tym panelu. 
(Więcej informacji w rozdziale Sterowanie przez użytkownika na stronie 6).

Złącze baterii zewnętrznej: W przypadku nabycia baterii zewnętrznej, podłączyć 
ją do tego złącza. Podczas podłączania wtyczki baterii zewnętrznej do złącza 
urządzenia, jej płaska końcówka powinna być skierowana do góry. 

Otwór wlotowy wentylatora: Przez ten otwór do wnętrza urządzenia dostaje 
się powietrze chłodzące.

Otwór wylotowy wentylatora: Przez ten otwór wydostaje się wykorzystane 
powietrze.

Przewód nosowy: W celu dostarczenia tlenu z koncentratora, należy wykorzystać 
standardowy przewód nosowy o pojedynczym świetle lub jego ekwiwalent.† 
Zalecana maksymalna długość przewodu wynosi 2 metry. W celu otrzymania 
przewodu zapasowego, proszę skontaktować się z lokalnym dostawcą sprzętu 
medycznego. Przestrzegać instrukcji czyszczenia i konserwacji przewodu nosowego.

PRZESTROGA: Korzystanie z niektórych akcesoriów i/lub sprzętu serwisowego 
nieprzeznaczonego do użytku z tym koncentratorem tlenu może negatywnie 
wpłynąć na jego działanie.

 †  Przewód nosowy może nie być dołączony. W zależności od przepisów międzynarodowych. Informacje 
o kompatybilności z innymi akcesoriami (CPAP, BiPAP itp.) można uzyskać od lekarza. 

NAZWY CZĘŚCI

Panel 
sterowania

Złącze 
ładowarki
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INSTRUKCJE OBSŁUGI

Aparat POC LifeChoice Activox podczas użytkowania i przechowywania powinien być 
cały czas umieszczony w torbie transportowej. 

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

1. W pełni naładować urządzenie. Uzyskanie pełnego naładowania baterii 
wewnętrznej może zająć do 4 godzin. Rozpocząć ładowanie przez podłączenie 
zasilacza sieciowego do złącza ładowarki w urządzeniu oraz gniazda zasilania.

2. Sprawdzić, czy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik baterii WEW. (INT), symbol 
zasilania zewnętrznego oraz komunikat „Ładowanie wewnętrznej baterii” 
(„Charging Internal”). Oznacza to, że system rozpoznaje zasilanie zewnętrzne  
i ładuje baterię wewnętrzną. 

W przypadku nabycia baterii zewnętrznej, podłączyć ją do złącza baterii 
zewnętrznej. Urządzenie zaprojektowano tak, aby ładowanie baterii zewnętrznej 
rozpoczynało się po naładowaniu baterii wewnętrznej. Po podłączeniu baterii 
zewnętrznej na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik baterii zewnętrznej, symbol 
zasilania zewnętrznego oraz komunikat „Ładowanie baterii zewnętrznej” 
(„Charging External”). Uzyskanie pełnego naładowania baterii zewnętrznej może 
zająć do 2 godzin.  

PRZESTROGA: Nigdy nie korzystać z zewnętrznej baterii, która nie posiada 
autoryzacji firmy Inova Labs Inc. 

ZASILANIE APARATU POC

Urządzenie można zasilać z czterech różnych źródeł: (1) bateria wewnętrzna, 
(2) zasilacz sieciowy, (3) zasilacz prądu stałego i (4) bateria zewnętrzna (opcja, 
sprzedawana oddzielnie poza pakietem 
standardowym).

1. Bateria wewnętrzna: Ładowalna bateria 
wewnętrzna znajduje się w każdym 
urządzeniu. Gdy aparat jest zasilany z 
baterii wewnętrznej, na wyświetlaczu 
pojawia się komunikat „Praca z baterii 
wewnętrznej” („Running Internal”) oraz wyświetla się wskaźnik baterii WEW. 
(INT). 

 Bez podłączenia do zasilacza sieciowego lub prądu stałego bateria 
wewnętrzna z czasem powoli rozładuje się, nawet w przypadku bezczynności. 

Zawsze przed użytkowaniem należy sprawdzić poziom naładowania baterii, aby 
mieć pewność, że jest on wystarczający.

4
Praca z baterii 
wewnętrznej



2. Zasilacz sieciowy: Zasilacz ten umożliwia zasilanie aparatu i ładowanie 
baterii ze standardowego gniazda sieciowego 
prądu zmiennego o napięciu 100-240 V  
i częstotliwości 50/60 Hz. Podczas korzystania z 
tej opcji, prąd z gniazda sieciowego zasila aparat 
i ładuje wewnętrzną i/lub zewnętrzną baterię. 
Po podłączeniu do tego źródła zasilania, na 
wyświetlaczu pojawi się również symbol zasilania 
zewnętrznego        . 

 UWAGA: Korzystanie z zasilacza sieciowego innego niż wskazany przez firmę 
Inova Labs może uszkodzić urządzenie i spowoduje unieważnienie wszelkich 
umów gwarancyjnych.

3. Zasilacz prądu stałego: Za pomocą tego zasilacza można połączyć aparat ze 
standardowym gniazdem zasilania pojazdu (samochód, 
łódź, kamper itp.) o napięciu 12 V prądu stałego. Podczas 
korzystania z tej opcji, prąd z akumulatora pojazdu zasila 
aparat i ładuje wewnętrzną i/lub zewnętrzną baterię. Po 
podłączeniu do tego źródła zasilania, na wyświetlaczu 
pojawi się również symbol zasilania zewnętrznego         . 

UWAGA: Gniazda 12 V prądu stałego w niektórych pojazdach nie zapewniają 
wystarczającego natężenia prądu do jednoczesnego działania aparatu i ładowania 
baterii. Należy sprawdzić, czy gniazdo prądu stałego jest w stanie dostarczyć prąd 
o natężeniu co najmniej 10 A przy napięciu 12 V. Systemy zasilania samochodów 
bardzo się między sobą różnią, dlatego czas ładowania również będzie zmienny. 
Zaleca się uprzednie uruchomienie pojazdu przed podłączeniem aparatu do 
gniazda zasilania prądem stałym.

4. Bateria zewnętrzna: To źródło zasilania podłącza się bezpośrednio do złącza 
baterii zewnętrznej aparatu. Gdy aparat jest zasilany w ten 
sposób, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Praca z 
baterii zewnętrznej” („Running 
External”) oraz wyświetla się 
wskaźnik baterii ZEW. (EXT). 
Bateria zewnętrzna nie wymaga 

konserwacji ze strony użytkownika, a jej zamiennik 
można nabyć od dostawcy sprzętu. 

ŁADOWANIE BATERII WEWNĘTRZNEJ

1. Podłączyć urządzenie do zasilacza sieciowego lub prądu stałego, a zasilacz do 
odpowiedniego gniazda. 

2. Sprawdzić, czy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik baterii WEW. (INT), symbol 
zasilania zewnętrznego oraz komunikat „Ładowanie baterii wewnętrznej” 
(„Charging Internal”).

3. Pełne naładowanie całkowicie rozładowanej baterii wewnętrznej może 
zająć do 4 godzin. Postęp ładowania przedstawia wskaźnik baterii WEW. 
(INT) na wyświetlaczu. Każdy pasek wskaźnika baterii oznacza 25%. Po 
całkowitym naładowaniu baterii wewnętrznej, komunikat „Ładowanie baterii 
wewnętrznej” („Charging INT”) zniknie z wyświetlacza.10

INSTRUKCJE 
OBSŁUGI

ciąg dalszy

4

Praca z baterii 
zewnętrznej
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 UWAGA: Zaleca się możliwie 
częste doładowywanie baterii 
wewnętrznej, nawet jeżeli jest ona 
tylko częściowo rozładowana. Nie 
istnieje ryzyko przeładowania baterii 
wewnętrznej, dlatego pozostawienie 
urządzenia stale podłączonego do 
zewnętrznego źródła zasilania nie 
stanowi problemu. 

ŁADOWANIE BATERII ZEWNĘTRZNEJ
1. Podłączyć baterię zewnętrzną do złącza baterii zewnętrznej. Podczas 

podłączania wtyczki baterii zewnętrznej do złącza urządzenia, jej płaska 
końcówka powinna być skierowana do góry. Następnie podłączyć 
urządzenie do zasilacza sieciowego lub prądu stałego, a zasilacz do 
odpowiedniego gniazda. W celu wydłużenia czasu pracy baterii i zachowania 
połączenia z aparatem POC, zaleca się ładować baterię zewnętrzną w tym 
samym czasie, co ładowanie baterii wewnętrznej. 

2. Sprawdzić, czy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik baterii ZEW. (EXT), symbol 
zasilania zewnętrznego oraz komunikat „Ładowanie baterii zewnętrznej” 
(„Charging External”).

 UWAGA: Urządzenie zaprojektowano tak, aby bateria wewnętrzna była 
ładowana w pierwszej kolejności. Ładowanie baterii zewnętrznej rozpocznie 
się dopiero po pełnym naładowaniu baterii wewnętrznej.

 UWAGA: Jeżeli wskaźnik baterii zewnętrznej nie świeci się po ukończeniu 
ładowania baterii wewnętrznej, bateria 
zewnętrzna nie łączy się z POC. W 
celu umożliwienia połączenia należy: 
a) wyłączyć POC i podłączyć go do 
zasilacza sieciowego/prądu stałego. 
b) Używając dwóch palców, wcisnąć 
i przytrzymać jednocześnie przyciski 
„WYCISZENIE” („MUTE”) i „OK”. Gdy 
wskaźniki baterii zewnętrznej zaczną 
migać, należy natychmiast zwolnić 
przyciski. Po ustanowieniu połączenia 
pojawi się wskaźnik baterii zewnętrznej, 
bateria zewnętrzna zacznie się ładować i pojawi się komunikat „Ładowanie 
ZEW.” („Charging EXT”). W przypadku niepowodzenia tej procedury należy 
skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Inova Labs pod numerem 
512-617-1744 w celu uzyskania pomocy.

3.  Pełne naładowanie całkowicie rozładowanej baterii zewnętrznej może 
zająć do 2 godzin. Postęp ładowania przedstawia wskaźnik baterii ZEW. 
(EXT) na wyświetlaczu. Każdy pasek wskaźnika baterii oznacza 25%. Po 
całkowitym naładowaniu baterii zewnętrznej, komunikat „Ładowanie baterii 
zewnętrznej” („Charging EXT”) zniknie z wyświetlacza. 

 UWAGA: Urządzenie zaprojektowano tak, aby było zasilane z baterii 
zewnętrznej po jej podłączeniu. Po rozładowaniu baterii zewnętrznej, 
urządzenie przełączy się na zasilanie z baterii wewnętrznej. W przypadku 
równoczesnego całkowitego rozładowania baterii wewnętrznej  
i zewnętrznej, ich pełne naładowanie może zająć do 6 godzin.

INSTRUKCJE 
OBSŁUGI
ciąg dalszy



W przypadku przerwy w zasilaniu z zewnętrznego źródła prądu zmiennego lub stałego, 
wyemitowany zostanie dwusekundowy sygnał dźwiękowy, a kompresory przełączą 
się z zewnętrznego na zasilanie bateryjne. 

UWAGA: W przypadku wyłączonego aparatu POC podłączonego do źródła 
zewnętrznego prądu zmiennego lub stałego, wewnętrzne wentylatory nadal 
będą pracować, aż do wychłodzenia wnętrza urządzenia.

12

INSTRUKCJE 
OBSŁUGI

ciąg dalszy

*Podany czas jest przybliżony i zależy od danej średniej liczby oddechów w ciągu minuty. Oddychanie szybsze 
lub wolniejsze niż nominalne może wydłużyć lub skrócić czas pracy baterii. Wraz z wiekiem baterii, czas 
ładowania i pracy może ulec zmianie.  

TABELA CZASU PRACY NA BATERII

Typ baterii

Ustawienie przepływu impulsowego

ekwiwalent  
1 l/min

ekwiwalent  
2 l/min

ekwiwalent 
3 l/min

ekwiwalent  
4 l/min

Bateria wewnętrzna* 10,25 godziny 8,25 godziny 5 godzin 4 godziny

Bateria zewnętrzna* 4,75 godziny 3,75 godziny 2,75 godziny 2,25 godziny

TABELA CZASU ŁADOWANIA BATERII 
Typ baterii Godziny

Bateria wewnętrzna* 4

Bateria zewnętrzna* 2
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZANIA I ODŁĄCZANIA  
PRZEWODU NOSOWEGO

Złącze końcówki przewodu nosowego obraca się na urządzeniu Activox 
POC, co ma na celu zmniejszenie ryzyka splątania przewodu.  Aby zapewnić 
prawidłowe działanie złącza, należy stosować się do następujących 
instrukcji i poprawnie przyłączać i odłączać przewód.

Przyłączanie przewodu:

1. Wyrównać złącze końcówki do pozycji 
pionowej. Złącze znajduje się pod kątem 90°.

2. Zainstalować adapter przewodu, 
wkręcając i wciskając go (jednocześnie) 
w ustawione pionowo złącze.  Wcisnąć, 
aby uzyskać w pełni szczelne połączenie  
i sprawdzić lekkim pociągnięciem.  
Uwaga: Aby móc lekko odłączać przewód, 
adapter nie powinien wchodzić głębiej 
niż do czwartego pierścienia. 

Odłączanie przewodu:

1. Ustawić złącze pionowo i chwycić adapter 
przewodu jak najbliżej końca złącza.

2. Odłączyć poprzez ściśnięcie i obrót 
adaptera przewodu prosto ku górze, jak 
pokazano obok.  Przekręcić i pociągnąć.  
NIE szarpać gwałtownie przewodu ani 
NIE pociągać w żadnym innym kierunku 
poza DO GÓRY, w przeciwnym przypadku 
istnieje ryzyko złamania złącza.
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PROCEDURA OBSŁUGI

1. Umieścić aparat w dobrze wentylowanym miejscu, w takiej pozycji, aby 
otwory wlotowy i wylotowy wentylatora nie były zasłonięte.

2. Krótko wcisnąć przycisk zasilania, aby 
włączyć urządzenie. Ekran wyświetlacza 
oraz zielony wskaźnik zasilania zaświecą 
się. Oznacza to, że urządzenie jest 
włączone, gotowe do pracy i można w 
tym momencie zmienić ustawienia. 

 UWAGA: Po włączeniu urządzenia 
odczekać 3 minuty na osiągnięcie przez system deklarowanej wydajności. 
W przypadku codziennego korzystania z aparatu, po jego włączeniu 
na wyświetlaczu pojawi się ostatnio użyte ustawienie przepływu 
impulsowego. 

3. Za pomocą przycisków plus/
minus ustawić parametr przepływu 
impulsowego zalecony przez lekarza 
(1, 2, 3 lub 4).  W każdej chwili można 
zmienić to ustawienie za pomocą 
przycisków plus i minus. 

 4. Wetknąć przewód nosowy w złącze końcówki przewodu nosowego 
urządzenia, a jego widełki nosowe do otworów nosowych i oddychać 
normalnie. Gdy urządzenie wykryje oddech, tlen zostanie dostarczony 
za pomocą przewodu. Czas trwania i objętość pulsu zależą od ustawień 
przepływu impulsowego.

 UWAGA: Aparat korzysta z systemu suplementacji PULSE-WAVE, który 
dostarcza tlen zgodnie z częstotliwością oddechową. Ponieważ taki rodzaj 
suplementacji jest bardzo łagodny, pacjent może nie odczuwać pulsu 
tlenu. W celu weryfikacji podaży tlenu, sprawdzić na wyświetlaczu obecność 
symbolu        obok wybranej wartości parametru 
przepływu impulsowego. Symbol ten zamiga za 
każdym razem, gdy wykryty zostanie oddech.

5. Przed opuszczeniem pomieszczenia, upewnić się, 
że baterie są w pełni naładowane.

6. W celu wyłączenia urządzenia, przytrzymać przycisk 
zasilania do czasu usłyszenia sygnału dźwiękowego. 

TECHNOLOGIA REPRESURYZACJI 

Jeżeli aparat nie jest używany przez co najmniej jeden dzień, automatycznie 
ulegnie on represuryzacji. Podczas tego procesu, można usłyszeć 
kilkusekundową pracę kompresorów. Nie wymaga to żadnego udziału 
użytkownika. Celem tej funkcji jest wydłużenie czasu sprawności urządzenia. 
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WSKAŹNIKI PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA
Podczas normalnej pracy urządzenia panel sterowania i ekran wyświetlacza 
wyglądają następująco:

DZIAŁANIE OPIS

Aktywowano tryb aktywny 
(Active) lub odpoczynku (Rest)

Komunikat „Tryb aktywny” („Active Mode”) lub „Tryb odpoczynku” („Rest Mode”) 
pojawi się obok wybranego parametru przepływu impulsowego. Gdy wyświetlony 
jest „Tryb aktywny” („Active Mode”), oznacza to, że częstość oddechu jest typowa 
dla aktywnego użytkownika. Gdy wyświetlony jest „Tryb odpoczynku” („Rest Mode”) 
oznacza to, że częstość oddechu jest wolniejsza niż w przypadku normalnej, aktywnej 
częstości oddechu.  

Wyciszenie alarmu
Sygnał dźwiękowy alarmu zostanie wyciszony, a symbol wyciszenia        wyświetli 
się na ekranie. Czerwona dioda alarmu na panelu sterowania nadal będzie świecić, 
a nazwa alarmu pozostanie widoczna na wyświetlaczu. 

Wykryto oddech

Symbol        wykrycia oddechu PULSE-WAVE  będzie migał zgodnie z oddechem 
pacjenta. Stanowi to potwierdzenie, że urządzenie dostarcza dawkę tlenu z każdym 
wdechem. 
Przy zaprzestaniu oddychania przez przewód nosowy (oddychanie przez usta) 
aparat rozpocznie automatycznie podawanie dawek tlenu bez symbolu PULSE-
WAVE. Po 75 sekundach aparat wyświetli alarm „NIE WYKRYTO ODDECHU (“NO 
BREATH DETECTED”) i będzie nadal podawał tlen automatycznie do momentu 
podjęcia normalnego oddychania. Gdy aparat wykryje normalny oddech alarm 
„NIE WYKRYTO ODDECHU (“NO BREATH DETECTED”) ustanie, a symbol PULSE-
WAVE będzie wskazywał, że oddech został wykryty.

Stan ładowania

W zależności od tego, czy aparat korzysta z zasilania bateryjnego czy ładuje baterię, na 
wyświetlaczu pojawią się następujące komunikaty.
„Ładowanie baterii wewnętrznej” („Charging Internal”) oznacza ładowanie baterii 
wewnętrznej.
„Ładowanie baterii zewnętrznej” („Charging External”) oznacza ładowanie baterii 
zewnętrznej. 
„Praca z baterii wewnętrznej” („Running Internal”) oznacza zasilanie z baterii 
wewnętrznej.
„Praca z baterii zewnętrznej” („Running External”) oznacza zasilanie z baterii zewnętrznej.
UWAGA: Urządzenie zaprojektowano w taki sposób, aby oszczędzało baterię 
wewnętrzną możliwie jak najdłużej. Oznacza to, że bateria zewnętrzna rozładuje się 
przed baterią wewnętrzną oraz bateria wewnętrzna zostanie naładowana przed baterią 
zewnętrzną. 

Połączenie z Activox DUO2 Gdy urządzenie jest podłączone do stacjonarnego koncentratora podstawowego 
Activox DUO2, na wyświetlaczu pojawia się komunikat  „Podłączony do Activox DUO2” 
(„Connected to Activox DUO2”).

Przerwa w dostawie zasilania

W przypadku przerwy w dostawie zasilania prądem zmiennym lub stałym albo celowego 
odłączenia, urządzenie wyemituje trwający dwie sekundy sygnał dźwiękowy. Aparat 
automatycznie przełączy się na zasilanie bateryjne.   Jeżeli zasilanie nie zostało celowo 
odłączone, należy sprawdzić wszystkie złącza pomiędzy urządzeniem a źródłem zasilania i 
upewnić się, że są one prawidłowo podłączone. Jeżeli ikona wskaźnika zasilania nie pojawia 
się na wyświetlaczu, należy przełączyć się na inne źródło zasilania (prądem zmiennym lub 
stałym) lub inne źródło tlenu i skontaktować się ze swoim dostawcą sprzętu. 

Urządzenie włączone Wskaźnik zasilania świeci się na zielono, a ekran wyświetlacza jest włączony.

Wybrane ustawienie Na ekranie wyświetlacza pod napisem „Ustawienie” („Setting”) pojawi się cyfra  
„1”, „2”, „3” lub „4”.
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WSKAŹNIKI ALARMU

Urządzenie zaalarmuje użytkownika o warunkach, które mogą wymagać jego uwagi lub 
podjęcia działania. Każdy alarm wywoła:

• powtarzany sygnał dźwiękowy (<1 sekunda dźwięku, <2 sekundy ciszy);

• zaświecenie się czerwonego wskaźnika alarmu na panelu sterowania; 

• wyświetlenie nazwy alarmu w polu komunikatów (chyba że poniżej  
podano inaczej).

NAZWA ALARMU OPIS I DZIAŁANIE NAPRAWCZE

Niski poziom 
naładowania baterii

Alarm ten jest wyzwalany, gdy stan naładowania baterii wewnętrznej wynosi 
około 5%. Na wyświetlaczu pojawi się zegar odmierzający ostatnie 180 sekund, 
a na wskaźniku baterii wewnętrznej pojawi się znak „X”. Należy podłączyć 
urządzenie do źródła zasilania prądem zmiennym lub stałym. Upewnić się, czy 
wszystkie połączenia ładowarki są prawidłowe oraz czy komunikat „Ładowanie 
baterii wewnętrznej” („Charging Internal”) i symbol zasilania zewnętrznego 
pojawiły się na wyświetlaczu. Urządzenie zacznie się ładować, a alarm powinien 
się wyłączyć. Jeżeli alarm nie wyłączy się, należy przejść na inne źródło tlenu i 
skontaktować się ze swoim dostawcą sprzętu.

Niskie stężenie tlenu

Alarm ten może zostać wyzwolony, gdy stężenie tlenu spadnie poniżej 
82%. Może do tego dojść w przypadku wysokiej częstości oddechu, która 
przekracza wydajność produkcji tlenu przez urządzenie lub jeśli urządzenie 
wymaga wymiany filtra sitowego. Należy oddychać powoli i głęboko do czasu 
przywrócenia częstości oddechu. Dzięki temu urządzenie odzyska poziom 
stężenia tlenu. Po wyłączeniu się alarmu, urządzenie można bezpiecznie 
użytkować. Jeżeli alarm nie wyłączy się przez dłuższy czas po unormowaniu 
oddechu, należy przejść na inne źródło tlenu i skontaktować się ze swoim 
dostawcą sprzętu.   

Nie wykryto oddechu

Alarm ten może zostać wyzwolony z powodu zagiętego, odłączonego przewodu 
lub płytkiego oddechu i/lub oddechu przez usta. Należy sprawdzić podłączenie 
przewodu nosowego i sam przewód pod kątem zagięć i naprawić je, jeśli 
występują. Jeżeli przewód nie został uszkodzony i jest prawidłowo podłączony, 
alarm mógł zostać wywołany przez płytki oddech i/lub oddech przez usta. 
Należy oddychać głęboko przez przewód nosowy a alarm się wyłączy. Jeżeli 
alarm nie wyłączy się, należy przejść na inne źródło tlenu i skontaktować się ze 
swoim dostawcą sprzętu.

Wysoka temperatura

Alarm ten jest wyzwalany, gdy wewnętrzna temperatura urządzenia przekroczy 
63°C. Po aktywowaniu tego alarmu, urządzenie wyłączy się i sygnał dźwiękowy 
przestanie być słyszalny. Czerwony wskaźnik alarmu i nazwa alarmu pozostaną 
widoczne do czasu schłodzenia aparatu. Należy odsunąć urządzenie od 
potencjalnego źródła ciepła i przejść na inne źródło tlenu. Po upływie 
wystarczającego na schłodzenie czasu, należy włączyć urządzenie. Jeżeli alarm 
nie wyłączy się, należy nadal używać innego źródła tlenu i skontaktować się ze 
swoim dostawcą sprzętu.  

Wymagany reset

Alarm ten może się uruchomić, gdy podczas zasilania z zewnętrznego źródła 
wystąpi nagłe przepięcie. Ekran wyświetlacza stanie się pusty po aktywowaniu 
tego alarmu. W celu przywrócenia w urządzeniu domyślnych ustawień 
fabrycznych, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w części 
Reset elektroniczny na stronie 18. Jeżeli alarm włączy się ponownie bezpośrednio 
po wykonaniu resetu, należy przejść na inne źródło tlenu i skontaktować się ze 
swoim dostawcą sprzętu. 
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INSTRUKCJE KONFIGURACJI TORBY TRANSPORTOWEJ

Torbę transportową można skonfigurować za pomocą regulowanych pasków 
i/lub uchwytu teczki jako torbę naramienną, plecak, saszetkę biodrową lub 
teczkę. Poniżej znajdują się instrukcje dla konfiguracji plecaka.

PLECAK 

1. Wyregulować wszystkie paski, aby miały tę samą długość.

2. Rozwinąć zatrzaski schowane w kieszeni siatkowej, znajdującej się na bocznej 
ściance torby transportowej.

3. Przypiąć jeden pasek do lewego górnego i prawego dolnego zatrzasku torby 
transportowej, upewniając się, że poduszka barkowa znajduje się w pobliżu 
górnego klipsa.

4. Przypiąć drugi pasek do prawego górnego i lewego dolnego zatrzasku torby 
transportowej, upewniając się, że pasek barkowy znajduje się w pobliżu górnego 
klipsa.

5. Skrzyżować górne części pasków, tworząc z nich literę „X”, i wsunąć w nie ramiona 
tak, jak zakłada się plecak. Etap ten może wymagać pomocy drugiej osoby.

6. W razie potrzeby wyregulować paski. Etap ten może wymagać pomocy 
drugiej osoby.

Aparat POC LifeChoice Activox został zatwierdzony przez Federalną 
Administrację Lotnictwa (ang. Federal Aviation Administration – FAA) do użytku 
na pokładzie samolotów pasażerskich. Na liście zatwierdzonych przez FAA 
aparatów POC znajduje się „Inova Labs LifeChoice Activox”. Zgoda ta znajduje się 
na etykiecie umieszczonej na dolnej ściance urządzenia. Ponieważ każda linia 
lotnicza wymaga określonych danych podczas podróżny z tlenem, należy 
zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami danej linii lotniczej, a ponadto 
przestrzegać poniższych instrukcji.

1. Dwa tygodnie przed podróżą należy sprawdzić, czy czasy pracy na baterii 
wewnętrznej i baterii zewnętrznej (w przypadku jej nabycia) wystarczą na 
czas podróży. Zwykle linie lotnicze wymagają, aby bateria wystarczyła na 
czas 1,5 raza przekraczający czas lotu.  

2. W ciągu 24 godzin przed podróżą do pełna naładować baterię wewnętrzną 
i zewnętrzną (jeżeli nabyto). Do momentu opuszczenia pomieszczenia 
pozostawić urządzenie podłączone do źródła zasilania. 

3. Spakować wszystkie niezbędne akcesoria (zasilacz sieciowy i prądu 
stałego, instrukcję obsługi, krótki przedłużacz itp.).

4. Ściągnąć ze strony internetowej danej linii lotniczej lub ze strony www.inovalabs.
com/resources/traveling-with-oxygen/ zaświadczenie lekarskie (“Physician 
Statement”) i wypełnić je. Wziąć ze sobą na lotnisko wypełnione i podpisane 
zaświadczenie lekarskie oraz okazać je na każde żądanie przedstawiciela linii lotniczej.

 

PODRÓŻ SAMOLOTEM Z APARATEM POC
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RUTYNOWE CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Urządzenie zaprojektowano w taki sposób, aby zminimalizować liczbę 
wymaganych czynności konserwacyjnych. Urządzenie nie zawiera 
części przeznaczonych do naprawy przez użytkownika. Z wyjątkiem 
zapobiegawczych czynności konserwacyjnych wyszczególnionych poniżej, 
wszystkie inne czynności powinny być wykonywane przez wykwalifikowany 
personel serwisowy.

Czyszczenie otworu wlotowego wentylatora: 
Urządzenie posiada jeden otwór wlotowy 
zlokalizowany po prawej stronie (patrząc na 
nie od przodu). Torba transportowa posiada w 
odpowiadającej mu lokalizacji siateczkę. Należy 
wizualnie sprawdzić otwór wlotowy wentylatora, 
czy nie nagromadził się w nim kurz, włosy lub inny 
materiał, mogący zatkać wlot powietrza. Co najmniej 
raz na miesiąc należy sprawdzić kratkę otworu 
wlotowego i jeżeli wydaje się zanieczyszczona, 
oczyścić ją za pomocą suchego wacika. 

Czyszczenie urządzenia i torby transportowej: 
W razie potrzeby oczyszczenia aparatu i/lub torby 
transportowej, użyć jedynie roztworu ciepłej wody z łagodnym płynem do 
mycia naczyń. Nawilżyć ściereczkę takim roztworem i ostrożnie przetrzeć 
zewnętrzne powierzchnie aparatu i/lub torby transportowej. Pozostawić 
do wyschnięcia, przed włożeniem urządzenia z powrotem do torby.

PRZESTROGA: NIE stosować alkoholu, rozpuszczalników, past 
ani żadnych innych substancji na bazie oleju, ponieważ mogą być 
łatwopalne. NIE wsuwać patyczków do uszu do wylotu, gdy POC lub 
wentylator pracuje. Spowoduje to uszkodzenie.

Kontrola przewodu nosowego: Co najmniej raz w tygodniu wizualnie 
sprawdzić przewód nosowy. Upewnić się, że nie ma żadnych zagięć ani 
niedrożności. W razie potrzeby wymienić na standardowy 2-metrowy (7 stóp). 
przewód nosowy o pojedynczym świetle od swojego dostawcy sprzętu.

Zapasowe źródło tlenu: Na wypadek usterki mechanicznej lub awarii 
zasilania, lokalny dostawca sprzętu powinien udostępnić lub polecić 
alternatywne źródło terapeutycznej suplementacji tlenu.

Reset elektroniczny: Jeżeli ekran wyświetlacza wygląda inaczej niż to 
opisano na stronie 7 lub aktywowany zostanie alarm Wymagany reset 
(Reset Required), należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby 
przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych:

1. Sprawdzić, czy aparat ma co najmniej 25% (1 pasek) naładowania baterii 
lub podłączyć do zewnętrznego źródła zasilania. 

2. Przy wyłączonym urządzeniu nacisnąć i 
przytrzymać przycisk zasilania. Ekran zacznie 
migać. Po 10-15 sekundach aparat wyda jeden 
sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu pojawi się 
ekran powitalny (zob. przykład).

3. Zwolnić przycisk zasilania. Aparat pozostanie 
włączony przez kilka sekund, a następnie wyłączy się.

4. Aparat został zresetowany. Jeżeli reset nie rozwiąże problemu, należy 
skontaktować się z dostawcą sprzętu lub Inova Labs.

Activox
Numer seryjny: PF1234

Czas działania: 00:0 godz.
Wersja: 123-456R7.8
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UTYLIZACJA

Firma Inova Labs oczekuje od użytkowników, że zutylizują sprzęt w sposób 
przyjazny dla środowiska i zgodny z lokalnymi przepisami. Sprzęt elektryczny 
i elektroniczny jest oznaczony etykietą z symbolem przekreślonego kosza 
na śmieci, który oznacza, że sprzęt ten powinien zostać poddany utylizacji 
przez użytkownika po jego segregacji od innych typów odpadów. Urządzenie 
zawiera baterie litowo-jonowe. Użytkownik powinien skontaktować się 
z firmą Inova Labs lub jej lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania opcji 
utylizacji, zbiórki i recyklingu oraz zapoznania się z przepisami obowiązującym 
w danym kraju. W 2002 roku Unia Europejska wprowadziła Dyrektywę w 
sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tzw. WEEE). Celem 
tej dyrektywy jest zapewnienie prawidłowej zbiórki i przetwarzania odpadów 
podlegających dyrektywie WEEE. Odpady takie mogą zawierać substancje 
szkodliwe, które nie powinny dostać się do środowiska życia człowieka, 
ponieważ w przeciwnym wypadku może to mieć szkodliwe następstwa.

WSPARCIE TECHNICZNE

W celu uzyskania wsparcia technicznego lub w nagłych przypadkach, proszę 
skontaktować się z lokalnym dystrybutorem sprzętu medycznego, który 
dostarczył urządzenie bądź od którego je zakupiono.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, kontakt z działem obsługi klienta 
firmy Inova Labs można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 
numerem 1-800-220-0977. 7:00 do 19:00 czasu CST pod numerem telefonu 
1-512-617-1744 lub bezpłatnym.

OKRES EKSPLOATACJI

Okres eksploatacji niniejszego urządzenia i jego głównych elementów zależy 
od warunków pracy i środowiska pracy. Codzienne korzystanie z aparatu 
może nawet wydłużyć czas do wymiany niektórych elementów (np. filtru 
sitowego). Zaleca się włączanie aparatu na kilka godzin, jeżeli nie musi on 
być wykorzystywany codziennie.

W przypadku wystąpienia alarmu wymagającego skontaktowania się z 
dostawcą sprzętu, dostawca ten może wymagać przesłania urządzenia do 
serwisu. 

Producent zaleca posiadanie alternatywnego źródła tlenu na wypadek 
awarii zasilania, wystąpienia alarmu lub usterki mechanicznej.  Pomimo iż 
koncentrator Activox może pracować 24 godziny/7 dni w tygodniu, w ciągu 
dnia/nocą (jeśli jest ładowany/zasilany), aby zachować żywotność POC tego 
rodzaju użytkowanie powinno ograniczać się do sytuacji, takich jak podróż, 
wakacje lub inne krótkoterminowe sytuacje, w których podstawowe źródło 
tlenu nie jest bezpośrednio dostępne.
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DANE TECHNICZNE
Dla modelu 4L. Ponieważ firma Inova Labs stale ulepsza projekt i produkcję wyrobu, użytkownik powinien 
wziąć pod uwagę rozbieżność pomiędzy deklarowanymi na załączonych etykietach a rzeczywistymi osiągami 
urządzenia.

Klasyfikacja elektryczna urządzenia Klasa II, typ BF*

Masa: 2 kg (4,8 funta)

Wymiary: 22,98 cm (szer.) × 20,00 cm (wys.) × 11,12 cm (głęb.) (9,05” × 7,875” × 4,38”)

Tryb pracy: Stacjonarny/przenośny

Ustawienia przepływu impulsowego: ekwiwalent 1, 2, 3 i 4 l/min 

Stężenie tlenu: 90% (+/- 3%)

Alarm czujnika stężenia tlenu: 82% lub mniej 

Maksymalne ciśnienie wylotowe: 17,9 psi (123 kPa) (+/- 10%)

Średnia głośność przy 2 LPMeq: 36 dB(A) w odległości 1 m (3 stopy)

Przybliżony czas działania na baterii: Informacje w tabeli czasu pracy na baterii na stronie 12

Przybliżony czas ładowania baterii: Informacje w tabeli czasu ładowania baterii na stronie 12

Zasilacz sieciowy: Wejście: 100-240 V~, 50-60 Hz; wyjście: 19 V~, 6,3 A

Zasilacz prądu stałego: Wejście: 11-16V=, 10 A; wyjście: 19 V=, 6,3A

Zasilanie z baterii zewnętrznej: Bateria od 12 do 16,8 V=

Prąd wejścia aparatu POC LifeChoice Activox: 19 V=, 6A

Przewód nosowy: Maksymalnie 2 m (7 stóp)

Warunki środowiska pracy, przechowywania i transportu
Zakres temperatur pracy: 5°C do 40°C (41°F do 104°F)

Zakres wilgotności pracy: Do 93%, bez kondensacji

Zakres temperatur przechowywania: 0°C do 60°C (32°F do 140°F)

Zakres wilgotności przechowywania: Do 93%, bez kondensacji

Maksymalna wysokość n.p.m. pracy: 4 000 m (13 000 stóp)† 

* Podczas zasilania ze źródła zewnętrznego prądu zmiennego lub stałego (zasilacz) albo z baterii zewnętrznej lub 
wewnętrznej.  
† Na dużej wysokości może wystąpić pogorszenie wydajności.

STĘŻENIE TLENU W ZALEŻNOŚCI OD WYSOKOŚCI N.P.M. I PRĘDKOŚCI 
PRZEPŁYWU

Stężenie tlenu w zależności od wysokości w przedziale 0-4000 m n.p.m.
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AKCESORIA (DODATKOWE/WYMIENNE/CZĘŚCI ZAMIENNE)
4-funkcyjna torba transportowa
Obejmuje regulowany system pasków, który umożliwia wykorzystanie torby jako 
plecaka, torby naramiennej, saszetki biodrowej lub teczki. Zawarta w pakiecie 
standardowym.
Numer produktu: 123-102

Zasilacz sieciowy* 
Służy do równoczesnego zasilania i ładowania urządzenia. 3 m (10 stóp). Dołączony 
do pakietu standardowego.
Numer produktu: XYC103

Zasilacz prądu stałego*
Służy do równoczesnego zasilania i ładowania urządzenia. 1,8 m (6 stóp). Do użytku 
w domu lub samochodzie, kamperze, na łodzi motorowej itp. Dołączony do pakietu 
standardowego.
Numer produktu: XYC104

Torba dodatkowa
Służy do przechowywania nieużywanych akcesoriów. Dołączona do pakietu 
standardowego.
Numer produktu: XYC340

Bateria zewnętrzna 
Służy do zasilania urządzenia. Nie dołączona do pakietu standardowego. 
Numer produktu: 200122

Przewód
Standardowy 2-metrowy (7 stóp) przewód nosowy o pojedynczym świetle. 
Przewód nosowy może nie być dołączony. Zależnie od wymogów lokalnych 
i międzynarodowych.
Numer produktu: XYC262
* Akcesoria, zasilacze i przewody inne niż wyszczególnione w tym miejscu, z wyjątkiem zasilaczy  
i przewodów sprzedawanych przez producenta medycznego sprzętu elektrycznego jako części zamienne 
wewnętrznych podzespołów, mogą spowodować wzrost emisji lub obniżenie odporności na zakłócenia 
modelu XYC100B-P4L.

KOMPATYBILNOŚĆ AKCESORIÓW

UWAGA: Bateria zewnętrzna LifeChoice (XYC102) NIE jest kompatybilna z 
Activox POC.

Akcesoria Część LifeChoice Activox Part
Torba transportowa XYC105 XYC105B

Bateria zewnętrzna XYC102 200122

Saszetka biodrowa na baterię 
zewnętrzną

XYC283 Nie dotyczy

Zasilacz sieciowy/ładowarka XYC103 XYC103

Zasilacz prądu stałego/ładowarka XYC104 XYC104

Przewód nosowy (2 m): XYC262 XYC262

Torba dodatkowa XYC340 XYC340
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   GWARANCJA

OGRANICZONA GWARANCJA I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI 
(„Ograniczona gwarancja”)

UWAGA:  Niniejsza Ograniczona gwarancja nadaje określone uprawnienia.  Nabywcy 
mogą również przysługiwać inne prawa, których zakres różni się w zależności od stanu 
lub państwa, a w niektórych przypadkach, w wyniku obowiązujących przepisów, 
pewnych ograniczeń lub wyłączeń zawartych w niniejszej Ograniczonej gwarancji, 
mogą one nie mieć zastosowania.

Firma Inova Labs, Inc. (dalej zwana „Inova Labs”) udziela Ograniczonej gwarancji 
jedynie pierwszemu nabywcy (dalej zwanemu „Nabywcą”), że każde nowe przenośne 
urządzenie (lub połączenie urządzeń), wyłączając filtr sitowy, akcesoria i akumulatory 
(zwane dalej „Produktem”), w warunkach normalnej eksploatacji, obsługi i serwisu, 
będzie wolne od usterek projektowych, materiałowych oraz dotyczących wykonania, 
przez trzy (3) lata od daty zakupu (podanej na dowodzie sprzedaży, wystawionym 
przez firmę Inova Labs dalej zwanej „Datą zakupu”). Filtr sitowy podlega gwarancji 
udzielonej Nabywcy stwierdzającej, że jest on wolny od usterek projektowych, 
materiałowych oraz dotyczących wykonania w warunkach normalnej eksploatacji, 
obsługi i serwisu przez jeden (1) rok od Daty zakupu. Akcesoria i baterie podlegają 
gwarancji udzielonej Nabywcy jedynie w zakresie pozostawania wolnymi od usterek 
przez jeden (1) rok od Daty zakupu akcesoriów i baterii.  Szczegółowe informacje 
dotyczące czasu obowiązywania niniejszej Ograniczonej gwarancji znajdują się w 
poniższej tabeli.  Podzespoły produktu (obejmujące powłokę zewnętrzną, panel 
sterowania, kompresory, kontroler komputera i moduły zasilania oraz moduł PSA 
Lung), filtry sitowe, akcesoria i baterie określa się łączną nazwą „Elementy”. 
                                                                          

ELEMENT DŁUGOŚĆ OKRESU GWARANCJI
Powłoka zewnętrzna (obudowa POC) 3 lata

Panel sterowania (klawiatura POC) 3 lata

Kompresory 3 lata

Kontroler komputera i moduły zasilania 3 lata

Moduł PSA Lung 3 lata

Filtr sitowy 1 rok

Bateria wewnętrzna 1 rok

Bateria zewnętrzna (dodatkowa) 1 rok

Akcesoria 1 rok 

Ograniczona gwarancja obejmuje jedynie Nabywcę i nie podlega przeniesieniu, chyba 
że firma Inova Labs wyraźnie i na piśmie oświadczy inaczej. 
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GWARANCJA
ciąg dalszy

Koncentratory tlenu firmy Inova Labs produkują wzbogacony w tlen gaz, który 
przyspiesza spalanie. NIE DOPUSZCZAĆ DO PALENIA PAPIEROSÓW ANI OBECNOŚCI 
OTWARTEGO OGNIA w odległości bliższej niż 3 metry (10 stóp) od pracującego 
urządzenia.  PALENIE CZEGOKOLWIEK (również papierosów, cygar i fajek) przez 
użytkownika podczas korzystania z Produktu, jak również dowód na palenie przez 
użytkownika podczas korzystania z Produktu, spowodują unieważnienia wszystkich 
umów gwarancyjnych dotyczących tego Produktu i związanych z nim Elementów. 

Istnieje możliwość zakupienia rozszerzonej gwarancji na Produkt, obejmującej okres 
dłuższy o maksymalnie dwa (2) lata. Opcja ta musi zostać nabyta w dniu oryginalnej 
Daty zakupu Produktu.  Rozszerzona gwarancja na Produkt obejmuje części Produktu 
zawarte w pakiecie standardowym (przenośny koncentrator tlenu, filtr sitowy, 
akcesoria i bateria wewnętrzna). Rozszerzona gwarancja jest oferowana jedynie 
pierwszemu Nabywcy i nie podlega przeniesieniu, chyba że firma Inova Labs w sposób 
wyraźny i na piśmie określi inaczej. 

Ograniczona gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek uszkodzeń, usterek lub 
nieprawidłowego działania spowodowanego przez lub związanego z poniższymi 
działaniami:
a. nadmierna eksploatacja, użycie niezgodne z przeznaczeniem, zaniedbanie lub 

wypadek;
b. nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w Instrukcji obsługi;
c. zmiana, rozłożenie na części lub modyfikacja Produktu przez osobę niebędącą 

autoryzowanym przedstawicielem firmy Inova Labs;
d. nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje;
e. warunki środowiska pracy (m.in. woda, ogień, substancje chemiczne, dymy w 

atmosferze, ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, pokarmy lub napoje, 
piasek, brud itp.);

f. brak regularnych czynności konserwacji zapobiegawczej i czyszczenia;
g. uszkodzenie podczas przesyłki do firmy Inova Labs;
h. inne działania pozostające poza wpływem firmy Inova Labs;
i. jakiekolwiek uszkodzenie wynikające z nieprawidłowego zapakowania Elementów 

podczas przesyłki zwrotnej do firmy Inova Labs.

Serwis gwarancyjny i okres obowiązywania
NINIEJSZYM USTALA SIĘ, ŻE JEDYNYM ZADOŚĆUCZYNIENIEM PRZYSŁUGUJĄCYM 
NABYWCY ORAZ JEDYNYM OBOWIĄZKIEM FIRMY INOVA LABS BĘDZIE NAPRAWA LUB 
WYMIANA WADLIWEGO ELEMENTU LUB ZWROT KWOTY, PO KTÓREJ ZOSTAŁ NABYTY, 
W ZALEŻNOŚCI OD DECYZJI FIRMY INOVA LABS. 

Zobowiązania gwarancyjne firmy Inova Labs niniejszym zależą od spełnienia przez 
Nabywcę warunków gwarancyjnych określonych w niniejszym dokumencie.  Jeżeli 
Element nie będzie spełniał udzielonych niniejszą ograniczoną gwarancją warunków, 
Nabywca zobowiązany jest poinformować o tym na piśmie firmę Inova Labs 
(informacja taka w żadnym przypadku nie może wykraczać poza okres gwarancji). W 
takim przypadku firma Inova Labs lub jej autoryzowany dystrybutor wystawi numer 
autoryzacji zwrotu towaru (ang. Return Material Authorization – „RMA”).

Wszystkie wadliwe Elementy w okresie obowiązywania gwarancji powinny zostać 
prawidłowo zapakowane oraz przesłane do firmy Inova Labs (sprzedaż na terenie 
USA) lub jej autoryzowanego dystrybutora na koszt Nabywcy. 
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   Na zewnętrznym opakowaniu przesyłki powinien znajdować się czytelny numer 
RMA, prawidłowo identyfikujący zwracany element. Element ten powinien być 
zapakowany wraz z dokumentem poświadczającym datę zakupu.  Elementy zwracane 
bez właściwego numeru RMA oraz bez dokumentu poświadczającego Datę zakupu 
nie zostaną przyjęte i zostaną zwrócone Nabywcy na jego koszt.  Wszystkie zwracane 
Elementy podlegają ocenie zgodności z umową gwarancyjną przez firmę Inova Labs.  
Firma Inova Labs zapłaci za standardową przesyłkę zwrotną do Nabywcy, za naprawę 
lub wymianę Elementu podlegającego niniejszej Ograniczonej gwarancji.   

Podczas naprawy bądź wymiany Elementu firma Inova Labs może wykorzystać 
produkty o równoważnej funkcjonalności lub części, które są nowe, równoważne 
nowym lub odnowione.  Wszystkie części wyjęte z Elementu w celu ich wymiany 
pozostaną własnością firmy Inova Labs.  

Do granic maksymalnie dopuszczalnych przez obowiązujące prawo, okres 
obowiązywania gwarancji nie zostanie wydłużony ani nie zacznie obowiązywać od 
początku, ani w inny sposób nie ulegnie zmianie z powodu autoryzowanej naprawy 
lub wymiany przez firmę Inova Labs.  Jednakże, Elementy, w których naprawiono 
lub wymieniono część (części), zostaną objęte tą częścią oryginalnego okresu 
gwarancyjnego wynikającego z Ograniczonej gwarancji, która nie upłynęła. 

Zastrzeżenia dotyczące gwarancji.

ŻADEN PRZEDSTAWICIEL FIRMY INOVA LABS NIE POSIADA ŻADNYCH 
UPRAWNIEŃ DO DOKONYWANIA ZMIAN ANI UDZIELANIA PORĘCZEŃ INNYCH NIŻ 
WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.  ŻADNE POROZUMIENIE 
ZMIENIAJĄCE LUB WYDŁUŻAJĄCE OBOWIĄZYWANIE NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ 
GWARANCJI NIE BĘDZIE WIĄŻĄCE DLA FIRMY INOVA LABS, CHYBA ŻE 
ZOSTANIE ONO DOKONANE NA PIŚMIE I PODPISANE PRZEZ ODPOWIEDNIO 
AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA FIRMY INOVA LABS.  NINIEJSZA 
OGRANICZONA GWARANCJA MA CHARAKTER WYŁĄCZNY I FORMĘ PODANĄ  
I ZAAKCEPTOWANĄ, OBOWIĄZUJĄCĄ ZAMIAST JAKICHKOLWIEK I WSZELKICH 
INNYCH GWARANCJI, ORAZ DO MAKSYMALNYCH GRANIC DOPUSZCZALNYCH 
OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM FIRMA INOVA LABS JEDNOZNACZNIE ZRZEKA SIĘ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, JAWNYCH 
LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ 
LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW STRON 
TRZECICH.  

Ograniczenie odpowiedzialności

DO MAKSYMALNYCH GRANIC DOZWOLONYCH OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, W 
ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA INOVA LABS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ZA ŻADNE WYNIKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, 
PRZYKŁADNE ANI KARALNE SZKODY, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA UTRATĘ 
ZYSKÓW, UTRATĘ PRZYDATNOŚCI I UTRACONE KORZYŚCI, NIEZALEŻNIE OD 
FORMY ROSZCZENIA, CZY TO W FORMIE KONTRAKTU, SPRAWY DELIKTOWEJ, 
ZANIEDBANIA, WYŁĄCZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY INNEJ, WYNIKAJĄCEJ 
LUB POWIĄZANEJ Z ELEMENTAMI FIRMY INOVA LABS, MATERIAŁAMI I/LUB 

GWARANCJA
ciąg dalszy
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USŁUGAMI, NAWET JEŻELI FIRMĘ INOVA LABS UPRZEDZONO O MOŻLIWOŚCI 
WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.  DO MAKSYMALNYCH GRANIC DOZWOLONYCH 
OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY INOVA LABS 
WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEGO DOKUMENTU LUB Z NIM ZWIĄZANA NIE 
PRZEKROCZY CENY NABYCIA RZECZONYCH ELEMENTÓW, NIEZALEŻNIE OD 
FORMY I NIEZALEŻNIE, CZY JAKAKOLWIEK CZYNNOŚĆ LUB ROSZCZENIE 
WYNIKA Z KONTRAKTU, SPRAWY DELIKTOWEJ, ZANIEDBANIA, WYŁĄCZNEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY INNYCH.  NABYWCA ZGADZA SIĘ I PRZYJMUJE DO 
WIADOMOŚCI, ŻE O ROZMIARZE, PRZEZNACZENIU I WYDAJNOŚCI ELEMENTÓW 
DECYDUJE PERSONEL MEDYCZNY.  

Podstawa transakcji

NABYWCA AKCEPTUJE NINIEJSZE ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI 
I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI JAKO CZĘŚĆ UMOWY SPRZEDAŻY 
UWZGLĘDNIAJĄCEJ KOSZTY ELEMENTÓW I ROZUMIE, ŻE KOSZTY TE MOGŁYBY 
BYĆ WYŻSZE, GDYBY FIRMA INOVA LABS ZOSTAŁA ZOBOWIĄZANA DO 
PRZYJĘCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ OKREŚLONA NINIEJSZYM 
DOKUMENTEM.  WSZELKIE OGRANICZENIA I ZASTRZEŻENIA OKREŚLONE 
W NINIEJSZYM DOKUMENCIE MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD 
NIEPOWODZENIA ZASADNICZEGO CELU JAKIEGOKOLWIEK OGRANICZONEGO 
ZADOŚĆUCZYNIENIA.

Obowiązujące ustawodawstwo i jurysdykcja

Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszej Ograniczonej gwarancji oraz 
wszelkie spory z nią związane będą kierowane i rozpatrywane zgodnie z prawem 
wewnętrznym (z wyjątkiem konfliktów) stanu Teksas, USA.  Nie ma zastosowania 
Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 
towarów z 1980 r . Jeżeli jakikolwiek zapis niniejszej Ograniczonej gwarancji stoi 
w sprzeczności z przysługującymi Nabywcy prawami stanowionymi, Nabywca 
zobowiązuje się do zrzeczenia się z takich praw i wynikających z nich zadośćuczynień 
w stopniu dopuszczalnym w takich przypadkach.  Niniejsza Ograniczona gwarancja 
stanowi dodatkową korzyść dla Nabywcy i w żadnym wypadku nie ogranicza 
przysługujących mu praw.  Strony zgadzają się i potwierdzają, że wszelkie spory 
wynikające z niniejszej Ograniczonej gwarancji lub z nią związane będą podlegały 
wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych stanu Teksas.  W przypadku gdy 
jakikolwiek zapis niniejszej Ograniczonej gwarancji zostanie uznany za niezgodny z 
prawem lub niewykonalny, moc takiego zapisu zostanie ograniczona lub zniesiona 
w stopniu minimalnym wymaganym tak, aby niniejsza Ograniczona gwarancja w 
pozostałym zakresie obowiązywała z pełną mocą, wywierając pełny skutek prawny 
oraz pozostawała egzekwowalna.  OBIE STRONY JEDNOZNACZNIE ZRZEKAJĄ SIĘ 
WSZELKICH PRAW NA RZECZ ROZSTRZYGNIĘĆ SĄDU POWSZECHNEGO. 

Wsparcie techniczne

Kontakt z działem obsługi klienta firmy Inova Labs można uzyskać od poniedziałku 
do piątku, w godzinach od 7:00 do 19:00 czasu CST pod numerem telefonu  
1-512-617-1744.

GWARANCJA
ciąg dalszy
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Przenośny koncentrator tlenu LifeChoice Activox model XYC100B-P4L jest przeznaczony do 
użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Nabywca lub użytkownik 
modelu XYC100B-P4L powinien zadbać o to, by urządzenie było użytkowane w takich 
warunkach.

UWAGA: UT oznacza wartość napięcia prądu zmiennego przed zastosowaniem poziomu 
testowego.

Informacje i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna

Podłogi powinny być drewniane, 
betonowe lub wyłożone płytką 

ceramiczną. Jeżeli podłogi 
są wyłożone materiałem 

syntetycznym, wilgotność 
względna powinna wynosić 

co najmniej 30%.

+/-6 kV (styk)

 +/-8 kV (przez 
powietrze)

+/-6 kV (styk)

 +/-8 kV (przez 
powietrze)

Wyładowanie 
elektrostatyczne (ESD) 

IEC 61000-4-2

Natężenie pola magnetycznego 
o częstotliwości sieci 

energetycznej powinno być na 
poziomie typowym dla zwykłego 

środowiska komercyjnego lub 
szpitalnego.

3 A/m 3 A/m

Pole magnetyczne 
o częstotliwości sieci 
elektroenergetycznej 

(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

Jakość sieci energetycznej 
powinna odpowiadać normom 

dla typowych warunków 
komercyjnych lub

szpitalnych.

 +/-2 kV 
dla linii 

zasilających

+/-1 kV dla linii 
wejścia/wyjścia

+/-2 kV 
dla linii 

zasilających

Nie dotyczy

Szybkie elektryczne 
stany przejściowe

IEC 61000-4-4

Jakość sieci energetycznej 
powinna odpowiadać normom 

dla typowych warunków 
komercyjnych lub szpitalnych.

 +/-1 kV 
pomiędzy liniami

 +/-2 kV 
pomiędzy linią a 

ziemią

 +/-1 kV 
pomiędzy liniami

 +/-2 kV 
pomiędzy linią a 

ziemią

Udar
IEC 61000-4-5

Jakość sieci zasilającej powinna 
być na poziomie typowego 
środowiska komercyjnego 

lub szpitalnego. Jeżeli 
użytkownik modelu XYC100B-
P4L potrzebuje ciągłej pracy 
aparatu podczas przerw w 
zasilaniu, zaleca się zasilać 

model XYC100B-P4L za pomocą 
zasilacza awaryjnego UPS lub  

z baterii.

< 5% UT 
(>95% zapadu UT) 

dla 0,5 cyklu

40% UT 
(60% zapadu UT) 

dla 5 cykli

70% UT
(30% zapadu UT) 

dla 25 cykli

< 5% UT 
(>95% zapadu UT) 

dla 5 sekund

< 5% UT 
(>95% zapadu UT) 

dla 0,5 cyklu

40% UT 
(60% zapadu UT) 

dla 5 cykli

70% UT
(30% zapadu UT) 

dla 25 cykli

< 5% UT 
(>95% zapadu UT) 

dla 5 sekund

Zapady napięcia, 
krótkie przerwy zasilania 

i wahania napięcia na 
wejściowych liniach 

zasilających
IEC 61000-4-11

Medyczny sprzęt elektroniczny wymaga szczególnych środków ostrożności w zakresie EMC 
i powinien być instalowany oraz uruchamiany zgodnie z informacjami EMC dostarczonymi 
w towarzyszących mu tabelach.

INFORMACJE EMC

Test odporności IEC 60601
Poziom testowy

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne 
- Informacje
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Przenośny koncentrator tlenu LifeChoice® Activox model XYC100B-P4L jest 
przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. 
Nabywca lub użytkownik modelu XYC100B-P4L powinien zadbać o to, by urządzenie 
było użytkowane w takich warunkach.

UWAGA 1:  Przy częstotliwości 80  MHz i 800  MHz ma zastosowanie wyższy zakres 
częstotliwości.

UWAGA 2: Podane informacje mogą nie mieć zastosowania do wszystkich sytuacji. Na 
propagację fal elektromagnetycznych mają wpływ pochłanianie i odbicia od budynków, 
przedmiotów oraz osób.

a Natężenia pól nadajników stacjonarnych, takich jak stacje nadawcze telefonów (komórkowych/
bezprzewodowych) i urządzenia radiokomunikacji ruchomej lądowej, urządzenia 
radiokomunikacji amatorskiej, stacje nadawcze radiofonii AM i FM oraz telewizji naziemnej, 
nie mogą być przewidywane w sposób teoretyczny z właściwą dokładnością.  W celu oszacowania 
wpływu stacjonarnych nadajników na środowisko elektromagnetyczne należy przeprowadzić 
odpowiednie pomiary miejscowe. Jeśli natężenia pola zmierzone w miejscu planowanej 
eksploatacji modelu XYC100B-P4L przekraczają podany powyżej poziom zgodności, 
należy kontrolować, czy model XYC100B-P4L działa poprawnie. Jeśli zostaną stwierdzone 
nieprawidłowości działania, konieczne może być zastosowanie dodatkowych środków 
zapobiegawczych takich jak przemieszczenie lub zmiana orientacji modelu XYC100B-P4L.

b Dla częstotliwości pomiędzy 150 kHz a 80 MHz siła pola powinna być mniejsza niż 3 V/m.

Informacje i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna

Przenośny i ruchomy sprzęt 
radiokomunikacyjny nie 
powinien być używany 
w odległości mniejszej 

niż wyliczona z równania 
właściwego dla częstotliwości 

nadajnika od jakiejkolwiek części 
modelu XYC100B-P4L, w tym 

jego przewodów.

Zalecana 
odległość separacji

d = 1,17 √P

d = 1,17 √P, 80 MHz 
do 800 MHz

d = 2,33 √P, 800 MHz do 2,5 GHz

3 Vskut.
150 kHz-80 MHz

3 V/m
80 MHz-2,5 GHz

3 V

3 V/m

Zaburzenia przewodzone 
o częstotliwości radiowej

IEC 61000-4-6

Zaburzenia 
wypromieniowane o 

częstotliwości radiowej
IEC 61000-4-3

Gdzie „P” oznacza maksymalną wartość mocy wyjściowej nadajnika w watach (W) zgodnie z 
danymi podawanymi przez producenta nadajnika, a „d” oznacza zalecaną odległość separacji 
w metrach (m).

Natężenie pola elektromagnetycznego stacjonarnych nadajników radiowych, ustalone 
na podstawie pomiarów w terenie,a powinno być mniejsze od poziomu zgodności dla 
poszczególnych zakresów częstotliwości.b

W pobliżu sprzętu oznaczonego tym symbolem mogą pojawić się zakłócenia:

Test odporności IEC 60601
Poziom testowy

Poziom zgodności Środowisko 
elektromagnetyczne - 

Informacje
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Przenośny koncentrator tlenu LifeChoice Activox model XYC100B-P4L jest 
przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia 
powodowane emisją fal radiowych pozostają pod kontrolą. Klient bądź użytkownik 
modelu XYC100B-P4Lmoże zapobiec powstaniu zakłóceń elektromagnetycznych poprzez 
zachowanie minimalnych odległości pomiędzy przenośnymi i ruchomymi urządzeniami 
radiokomunikacyjnymi (nadajnikami) a modelem XYC100B-P4L, jak to zalecono poniżej, 
zgodnie z maksymalną mocą wyjściową urządzenia radiokomunikacyjnego.

Dla nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej niewyszczególnionej powyżej 
zalecana odległość separacji „d” w metrach może być oszacowana w oparciu o równanie stosowne 
do częstotliwości nadajnika, gdzie „P” oznacza maksymalną znamionową moc wyjściową nadajnika 
w watach (W) zgodnie z danymi podawanymi przez producenta.

UWAGA 1:  Przy 80 MHz i 800 MHz ma zastosowanie odległość separacji wyższego zakresu 
częstotliwości.

UWAGA 2:  Podane informacje mogą nie mieć zastosowania do wszystkich sytuacji.  Na propagację 
fal elektromagnetycznych mają wpływ pochłanianie i odbicia od budynków, przedmiotów oraz 
osób.

Zalecane odstępy separacji pomiędzy przenośnymi i ruchomymi urządzeniami 
radiokomunikacyjnymi a przenośnym koncentratorem tlenu LifeChoice® Activox 
model XYC100B-P4L

Przenośny koncentrator tlenu LifeChoice® Activox model XYC100B-P4L jest 
przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. 
Nabywca lub użytkownik modelu XYC100B-P4L powinien zadbać o to, by urządzenie 
było użytkowane w takich warunkach.

Informacje i deklaracja producenta – emisja pól elektromagnetycznych

Odległość separacji odpowiednia dla częstotliwości nadajnika (m)

 0,01 0,12 0,12 0,23

 0,1 0,37 0,37 0,74

 1 1,2 1,2 2,3

 10 3,7 3,7 7,4

 100 12 12 23

 Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne – informacje

Model XYC100B-P4L wykorzystuje energię częstotliwości 
radiowej wyłącznie do pracy elementów wewnętrznych. Z 
tego względu emisja w zakresie częstotliwości radiowych 
przez aparat jest bardzo niska i nie jest prawdopodobne 
spowodowanie zakłóceń w pracy sprzętu elektronicznego, 
który znajduje się w pobliżu.

Emisje o częstotliwości  
radiowej, CISPR 11

Emisje o częstotliwości  
radiowej, CISPR 11

Emisje harmoniczne, 
IEC 61000-3-2

Emisje na skutek fluktuacji/
migotania napięcia,  

IEC 61000-3-3

Grupa 1

Klasa B

Klasa A

Zgodność

Model XYC100B-P4Lmoże być stosowany we wszystkich 
placówkach, w tym w warunkach domowych i w 
podłączonych do publicznej sieci energetycznej 
niskiego napięcia zaopatrującej budynki mieszkalne.

Znamionowa moc 
maksymalna nadajnika (W) 150 kHz do 80 MHz

d = 1,17 √P
80 MHz do 800 MHz

d = 1,17 √P
800 MHz do 2,5 GHz

d = 2,33 √P
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NOTATKI UŻYTKOWNIKA
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