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Kullanım Kılavuzu Hakkında  
Öncelikle ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. OLV-B1 Taşınabilir Oksijen Konsantratör 
Cihazının doğru kullanımını sağlamak için aşağıdaki noktaları dikkatlice okuyun ve onlara uyun.                  
Bu kılavuzu okuduktan sonra aklınıza gelebilecek sorulara cevap bulabilmek için güvenli bir yerde  
saklayın.  
Cihazın sökülmesi, ek yapılması, değişiklik ve tamiri sadece üretici ve/veya distribütör tarafından 
yetkilendirilmiş kişilerce yapılmalıdır. Cihaz ile birlikte kullanılan diğer elektrik aksesuarları CE 
standartlarına uygun olmalıdır. OLV-B1 Taşınabilir Oksijen Konsantratör Cihazı, kullanım kılavuzu        
eşliğinde kullanılmalıdır. 
  

Tanıtım 

 

OLV-B1 Taşınabilir Oksijen Konsantratörünü, evinizde kullanabileceğiniz gibi her yere götürebilirsiniz, 

arabanızda kullanabilirsiniz, omzunuza çanta şeklinde rahatlıkla takar, tekerlekli taşıma arabası sayesinde 

kolayca taşırsınız. Oksijen akım ayarını 1-5 L/dak aralığında doktorunuzun tavsiyesine göre kolayca 

ayarlayabilirsiniz. 

Günümüzde birçok insan solunum ile ilgili sorunlar yaşamaktadır. Bu tip şikayetleri olan hastaların büyük 

bir çoğunluğu, evinde ya da hastanede solunum cihazlarını kullanmaktadır. Oksijen konsantratörü 1970’li 

yılların ortalarında üretilmiş ve günümüzde yaygın olarak kullanılan bir cihaz olmuştur. Evlerde kullanılan 

geleneksel oksijen konsantratörleri hacmi, ağırlığı, güç kaynağı vb. gibi nedenlerle hastanın mobilize 

olmasına olanak vermez. Hasta bunları hareket halindeyken, seyahatteyken, veya dışarıdayken oksijen 

almak için yanında taşıyamaz. Bu nedenle ancak oksijen tüpleri, oksijen torbaları veya kimyasal oksijen 

kaynakları kullanabilirler. Ancak bunlar da kullanımı zahmetli olduğu gibi uzun süreli oksijen ihtiyacını 

karşılayamaz. OLV-B1 Oksijen Konsantratörü, 0,5-5 L/dak akımla oksijen üretir, 3 farklı güç kaynağı ile 

kullanılmasından dolayı rahatlıkla ev dışında da kullanılabilir. OLV-B1 Oksijen Konsantratörü evde olduğu 

gibi işyerinde, arabada, yolda, seyahatte sınırlama olmadan daha iyi ve kaliteli bir hayat yaşamak 

isteyenler için tasarlanmıştır. OLV-B1 Oksijen Konsantratörü aynı zamanda hafif ve sessiz bir portatif 

oksijen kaynağıdır. 
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Önemli Güvenlik Kuralları 

Tüm elektrikli cihazlarda olduğu gibi kullanırken azami dikkat gösterilmeli, özellikle çocukların bulunduğu ortamlarda 

çocukların cihaza yaklaşmalarına, kurcalamalarına engel olacak şekilde gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Cihazı 

banyo yaparken kullanmayın. Cihazı su gelecek, ıslanacak şekilde herhangi bir yere bırakmayın. Elektrik kablolarını 

hasar almaktan koruyun, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Hasarlı kablosu olan cihazı çalıştırmayın. Cihaz fişini taktığınız 

prizin sağlam olup olmadığını kontrol edin, yuvasından çıkmış prizle kullanmayın. Uzatma kablosu kullanmayın. Cihazı 

kullanırken sigara içmeyin ve yanında sigara içirmeyin. 

                                               Kullanmaya Başlarken 

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce kutu içeriğinde bulunması gereken aşağıdaki parçaların olup 

olmadığını kontrol ediniz. Kutu içeriği, size gönderilirken ve/veya teslim edilmeden önce özenle birkaç 

aşamalı kontrolden geçmektedir.                                                                                                                    

A-Cihaz B-Kanül Başlığı C-Kanül D-Hava Giriş Filtresi                                                                             

E-Orijinal Kullanım Kılavuzu F-Türkçe Kullanım Kılavuzu 

 

  

 

 

Cihazınızın satın alma faturasını veya fatura fotokopisini saklayın.                                                     

Elinizin altında gerektiğinde değiştirmek üzere her zaman yedek hava giriş filtresi bulundurmanızı öneririz. 
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Şematik Görünüm 

1-Açma-Kapama Düğmesi 2&3-Zaman Ayarı Tuşları                                                                                  

4-Hava Temizleme (Anion=İyonizer) Özellik Açma Kapama Tuşu 5-LCD Ekran                                               

6-Flow Metre Ayar Düğmesi 7-Flow Metre 8-Nemlendirici Yuvası 9-Oksijen Çıkışı                                                              

10-Güç Kablosu 11-Hava Girişi Bölümü Kapağı 12-Hava Giriş Filtresi 

 

                                                                            

Kullanım 

1-Cihazınızı mümkün olduğunca temiz ve tozsuz bir ortamda kullanmaya özen gösterin.                             

2-Cihazınızı düzgün bir zemine ve etrafı hava giriş çıkışını engellemeyecek şekilde yerleştirin.                         

3-Fişini elektrik prizine takın.                                                                                                                         

Dikkat: Cihazınızı soğuk bir ortamdan daha sıcak bir ortama (veya tam tersi de olabilir) taşıdıysanız lütfen 

çalıştırmadan önce cihazınızın bulunduğu ortamın sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.                                                                                               

4-Açma-Kapama düğmesine basarak cihazınızı çalıştırın.   
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5-Çalışma süresini belirlemek istiyorsanız zaman ayarı tuşlarını kullanmalısınız. Ayarlama yaparken Time 

set + tuşuna bastığınızda süre artacak, Time set – tuşuna bastığınızda süre azalacak.                               

6-Eğer hiçbir ayarlama yapmazsanız cihazınız siz kapatıncaya kadar çalışmaya devam edecektir.                 

7-Hava temizleme özelliğini devreye sokmak istediğinizde Anion tuşuna basın.   

                                        

    

 8-Kanülü cihazın ön panelindeki oksijen çıkışına takınız. Kanül başlığını rahat edeceğiniz şekilde ayarlayın. 

                                 

9-Eğer zaman ayarı yaptıysanız cihaz ayarladığınız süre kadar çalıştıktan sonra otomatik olarak duracaktır. 

10-İhtiyacınıza göre isterseniz cihazınızı tekrar açabilirsiniz.                                                                       

11-Cihazınızı uzun süre kullanmayacaksanız lütfen fişini prizden çekin.                                                   

12-Cihazınızı araç içinde kullanmak istediğinizde, cihazın elektrik fişini araba çakmak adaptörü üzerindeki 

yuvaya yerleştirdikten sonra çakmak adaptörünü arabanızdaki çakmak adaptörü yuvasına takın.            

13-Batarya ile kullanmak istediğinizde de 12. Maddede olduğu gibi cihazın elektrik fişini araba çakmak 

adaptörü üzerindeki yuvaya yerleştirdikten sonra çakmak adaptörünü batarya üzerinde bulunan yuvaya      

takın. Bataryayı Şarj Etme: Bataryayı evde şarj etmek istediğinizde, batarya şarj edicinin fişini prize 

diğer ucunu batarya üzerindeki yuvaya takıp şarj edin. İsterseniz araç içinde de bataryayı şarj etmek 

mümkündür. Batarya ve batarya şarj edici bağlantısını yaptıktan sonra batarya şarj edicinin fişini araba 

çakmak adaptörü üzerindeki yuvaya yerleştirip çakmak adaptörünü arabanızdaki çakmak adaptörü 

yuvasına takın.Batarya yaklaşık 4 saat içinde tamamen şarj olacaktır. Li-ion şarj edici üzerindeki ışık şarj 

olma esnasında kırmızı, kullanım esnasında yeşil renkte yanacaktır.                                                                                                                                                                                             
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Temizlik ve Bakım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Cihazınızın temizlik ve bakımını yapacağınız zamanlarda elektrik fişinin çekili olduğundan emin olun. 

Prizden çekmeden herhangi bir işlem yapmayın. 

Cihaz Kabin Temizliği 

Cihazın dış yüzeyini ihtiyaç oldukça hav bırakmayan yumuşak bir bezle silerek tozunu alın. 

Filtre Değiştirme                                                                         

Elektrik fişinin çekili olduğundan emin olun. Hava giriş bölümü kapağını çıkarın. Eski filtreyi alıp yerine 

yenisini takın. Ve hava giriş bölümü kapağını tekrar yerleştirin. Filtre değişim süresi cihazı kullanım 

süresine göre değişebilir. 

Bu değişimi maksimum 6 ayda bir mutlaka yapmalısınız. 

Cihazın hava giriş filtresi altındaki küçük siyah sünger filtreyi belirli periyotlarda cımbız benzeri bir alet 

yardımıyla çıkarıp yıkayıp kuruttuktan sonra yuvasına tekrar yerleştirin. Yıprandığında yenisini kullanın. 

Nemlendirici su kabı ve kanül için de hijyen açısından yine kullanım süresine bağlı olarak belirli sürelerde 

değişim önerilmektedir.                                                                                                                                                 

 

                             

Sorun Giderme  

                            Sorun                                                                                                 Olası Sebep ve Çözüm                                                                

Cihaz çalışmıyor. 

 

Elektriksel bağlantıları kontrol edin.                                                        

Duvardaki prize elektrik gelip gelmediğine bakın. 

Fiş ve elektrik kablosunda hasar olup olmadığını 

kontrol edin. 

                Cihaz çalışıyor, oksijen gelmiyor. Lütfen nemlendirici ve kanül bağlantılarınızı kontrol 

edin. 

 

                   Oksijen çok az geliyor. 

 

Kanül vb. gibi parçalarınızın değişim zamanı gelmiş 

olabilir. 

Şehir elektriği voltajınızı kontrol ettirin. 

 

                     Cihaz alarm veriyor. 

 

Cihazı hava devir-daimini etkilemeyecek bir yere 

yerleştirin. 
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Teknik Özellikler 

Oksijen Akış Aralığı: 0,5-5 L/dak. 

Çalışma Şekli: Sürekli Akım 

Oksijen Konsantrasyonu: >90% +3%/-3% (1L/dak.) 

Boyutları: 24.5 cm x 18.1 cm x 36.5 cm 

Ağırlık: <5 kg   

Batarya:<1 kg 

Güç Kaynakları:    220 V - 50 Hz 

                    12 V DC 

                    Şarj edilebilir batarya 7800 mAh 

Batarya ömrü:>1 saat 

Batarya Şarj Süresi: Yaklaşık 4 saat                        

Elektrik tüketimi: 95 W’dan az 

Gürültü seviyesi: 40 dB(A)’den az 
Çalıştırma Koşulları                                                                                                                                                    

1- Çevre ısısı +10 C ile +35 C arası  2- Relatif nem %30 - %75 arası  

Taşıma ve Saklama Koşulları                                                                                                                                      

1- Çevre ısısı -25 C ile +70 C arası 2- Relatif nem %10 - %90 arası 

OLV-B1 Taşınabilir Oksijen Konsantratörü Kutu İçeriği   

                                                                                                                                                   

Cihaz, Batarya, Batarya Şarj Edici, Araba Çakmak Adaptörü                                                                                                                                                                                    

Kulaklıklı Kanül, Hava Giriş Filtresi, 1 ad. Nemlendirici (Bağlantı hortumuyla),                                                   

Ayarlanabilir Omuz Askılı Taşıma Çantası, Tekerlekli Taşıma Arabası,                                                                                                                                                                                      

Orijinal Kullanım Kılavuzu, Türkçe Kullanım Kılavuzu 

 

Garanti Koşulları                                                                                                                                   

1)İmalat hatalarına karşı 1 yıl garanti verilmekle birlikte satıcı firmanın yükümlülüğü ürünün satış fiyatını geçemez. (Kişisel yanlış 

kullanım ve nemlendirici, kanül, filtre, şarj edilebilir piller vb. gibi belirli periyodlarda değişmesi gereken garanti dışıdır.) 

2)Kullanıcı hatalarından kaynaklanan arızalar garanti dışıdır. 

3)Garanti süresi haricinde bozulan cihazlar için parça ve servis ücreti müşteriye aittir. 

4)Ürün gerekli standartları karşılayacak şekilde dizayn ve imal edilmiştir. 

5)Satış sonrası servis telefonu: 0216 3369472    

6)Garantinin geçerli olabilmesi için, satış tarihini belgelemek adına lütfen fatura veya garanti belgenizi saklayınız. 

7)Garanti süresince ve garanti sonrası ürünün teknik servisimize ulaştırılması ile ilgili masraflar kullanıcıya aittir.   

İmalatçı Firma:                                                                                                                          
Zhengzhou Olive Electronic Technology Co.,Ltd  

No.79 Zhenghua Road, Zhengzhou, China  

Tel: 86 371 86081306  Fax: 86 371 69067368                       
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