
1 
 

 

Instrukcja obsługi 

Koncentratora tlenu 

Tokyo Mini 

 

 

Wysokiej jakości produkt, globalna, rozpoznawalna marka 

Najlepiej odświeży Cię każdego dnia! 
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Wprowadzenie 

Dziękujemy za zakup naszego produktu, koncentratora tlenu Tokyo Mini ! Jest urządzeniem 

produkującym przy 1 litrze na minutę 90% czystego tlenu. Urządzenie można podłączyć do zwykłego 

gniazdka elektrycznego, do gniazda zapalniczki samochodowej oraz można zastosować baterię. 

Ta instrukcja obsługi zapoznaje z koncentratorem tlenu Tokyo Mini. Jeśli masz jakieś pytanie, Twój 

dostawca sprzętu z pewnością odpowie na nie. Upewnij się czy przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie 

informacje zawarte w tym przewodniku przed przystąpieniem do użytkowania. 
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Ważne zasady bezpieczeństwa 

Przy użyciu produktów elektrycznych, szczególnie w obecności dzieci, podstawowe zasady 

bezpieczeństwa powinny zawsze być przestrzegane. Przeczytaj całą instrukcję przed użyciem. 

Ważne informacje są wyszczególnione poprzez poniższe terminy: 

ZAGROŻENIE 

Pilne informacje dotyczące bezpieczeństwa w przypadku zagrożeń, które mogą prowadzić do 

poważnych obrażeń lub śmierci. 

OSTRZEŻENIE 

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa o sytuacjach, które mogą prowadzić do wystąpienia 

poważnych obrażeń. 

PRZESTROGA 

Informacje dla zapobiegania uszkodzenia produktu. 

UWAGA 

Informacje, na które powinieneś zwrócić szczególną uwagę. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

W celu zmniejszenia ryzyka poważnych lub ciężkich obrażeń mogących powstać w wyniku porażenia 

prądem: 

1. Nie używać podczas kąpieli. 

2. Nie umieszczać produktu w miejscach, gdzie może być rozlany płyn lub gdzie może wpaść do 

wanny, wody lub innych płynów. 

3. W przypadku upadku do wody, nie sięgać po sprzęt, aż do natychmiastowego wyciągnięcia 

wtyczki. Wysłać do sprzedawcy lub naszego autoryzowanego centrum serwisowego w celu 

zbadania lub naprawy. 
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OSTRZEŻENIE 

1. Sprawdź ocenę elektryczną na etykiecie i gniazdka ściennego przed podłączeniem kabla 

zasilającego. 

2. Trzymaj wszystkie przewody elektryczne z dala od gorących powierzchni. 

3. Sprzęt nie będzie działał w przypadku kiedy: 

• został upuszczony lub intensywnie o coś uderzył, 

• został rozlany jakiś płyn, 

• jest uszkodzony przewód lub wtyczka, 

• nie działa prawidłowo. 

OSTRZEŻENIE 

Urządzenie to produkuje duże ilości tlenu, który ułatwia szybkie spalanie. Nie pozwalaj na palenie 

tytoniu lub rozpalanie otwartego płomienia w odległości 5 stóp od: (1) tego urządzenia lub (2) 

dowolnego urządzenia załadowanego tlenem. Nie stosuj oleju, smaru lub produktów na bazie ropy 

naftowej w jego pobliżu. Odłącz przewód zasilający z gniazda elektrycznego przed czyszczeniem lub 

serwisowaniem. 

OSTRZEŻENIE 

Dopóki urządzenie jest włączone, ale nie jest w użyciu, nie pozostawiaj zestawu słuchawkowego pod 

przykryciem lub krzesłem poduszki. Tlen będzie materiałem łatwopalnym. Ustaw włącznik „on/off” w 

pozycji „off”, kiedy koncentrator tlenu nie jest używany. 

OSTRZEŻENIE 

Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Nie zdejmuj pokrywy! Tylko Twój sprzedawca lub nasz 

autoryzowany technik powinien zdejmować pokrywę. 
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OSTRZEŻENIE 

Nie stosuj przedłużaczy. Nie przeciążaj gniazdek zasilających. 

PRZESTROGA 

Nie blokuj portu wentylacyjnego znajdującego się z tyłu koncentratora tlenu. 

Podręczne 

1.Otwórz opakowanie, sprawdź zawartość i upewnij się czy poniższe elementy są dołączone: 

A. Koncentrator tlenu 

B. Kaniula nosowa 

C. Rurki tlenowe 

D. Filtr wlotu (antybakteryjny) 

E. Instrukcja obsługi 

F. Karta gwarancyjna 

 

 

Rysunek 1. 

Jeśli są jakieś brakujące elementy, proszę skontaktować się ze sprzedawcą, od którego zakupiono 

koncentrator tlenu Tokyo Mini. 

2. Całkowicie wypełnij kartę gwarancyjną. 

3. Polecamy, aby mieć dodatkowy filtr wlotu (antybakteryjny) pod ręką przez cały czas. Będzie to 

wygodne, gdy filtr zostanie zabrudzony i będzie musiał być wymieniony. 
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Koncentrator tlenu POC-05 

1. przycisk on/off tlenu 

2. ustawianie czasu + 

3. ustawianie czasu - 

4. anion on/off 

5. monitor LED 

6. pokrętło przepływomierza 

7.przepływomierz 

8. uchwyt nawilŜacza 

9. wylot tlenu 

10. przewód zasilający 

11. osłona wlotu powietrza 

12. filtr wlotowy (antybakteryjny) 

 

 

 

 

 

Jak działa koncentrator tlenu z serii Tokyo Mini 

1. Zapoznaj się z tym przed uŜyciem. 

2. Umieść sprzęt na stabilnej, płaskiej powierzchni, która jest czysta i wolna od kurzu. 

3. Podłącz kabel zasilający do gniazda sieci elektrycznej. 

UWAGA 

Przed przystąpieniem do rozpoczęcia zimnej jednostki, pozwól Ŝeby osiągnęła temperaturę pokojową 

w ogrzewanym pomieszczeniu. 

 

 

 

 

Rysunek 2. 

Rysunek 3. 
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4.Naciśnij przycisk on/off tlenu. 

 

Rysunek 4. 

 

5. Ustaw czas pracy poprzez przyciśnięcie przycisku ustawiającego czas + lub -. 

A. Wciśnij przycisk Ustawianie czasu + pierwszy raz, Ŝeby mógł wzrosnąć czas pracy. 

B. Wciśnij przycisk Ustawianie czasu - pierwszy raz, Ŝeby mógł zmniejszyć się czas pracy. 

C. Jeśli nic nie robisz, urządzenie będzie w "trybie ciągłym". 

D. Naciśnij przycisk Anion, urządzenie będzie produkować aniony. 

 

 

Przycisk włączania/ 

wyłączania tlenu 

Włączanie/wyłączanie tlenu 

Ustawianie czasu + 

Ustawianie czasu - 

Aniony włączone/ 

wyłączone 

Rysunek 5. 
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6. Podłącz przewód tlenowy do wylotu tlenowego w urządzeniu koncentratora tlenu. 

 

 

7.Umieść przewód na uszach i dostosuj go do odpowiedniej pozycji. 

8. Kiedy urządzenie uruchomi się po ustawieniu jednostki czasu, wyłączy się automatycznie. 

9.Jeśli chcesz uruchomić urządzenie ponownie, powtórz kroki 4-5. 

10. Jeśli urządzenie nie będzie uŜywane w jakimś okresie czasu, wyciągnij kabel zasilający z gniazdka 

elektrycznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek 6. 

Wylot tlenu Zestaw rurek 

tlenowych 
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Utrzymanie 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

ZagroŜenie poraŜenia prądem elektrycznym. 

Nie próbuj otwierać ani zdejmować obudowy. Jeśli naprawa jest konieczna, zwróć urządzenie do 

wykwalifikowanego dostawcy sprzętu autoryzowanego centrum serwisowego. Otwarcie lub 

ingerowanie w urządzenie, powoduje utratę gwarancji. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

ZagroŜenie poraŜenia prądem elektrycznym. 

Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający przed konserwacją. 

Czyszczenie obudowy 

1. Odłącz urządzenie koncentratora tlenu od wszystkich zewnętrznych źródeł energii. 

2. Obudowę należy przecierać czystą szmatką i wszelkimi komercyjnymi  (bakteriobójczymi i 

dezynfekującymi  środkami ). 

Wymiana filtra wlotu 

1. Odłączyć urządzenie koncentratora tlenu od wszystkich zewnętrznych źródeł energii. 

2. Otworzyć pokrywę wlotu powietrza. 

3. Wyjąć filtr powietrza. 

4. Zastąpić nowym filtrem powietrza. 

5. Założyć ponownie pokrywę filtra wlotu powietrza. 

6. Wymieniać filtr wlotu powietrza co pół roku. 

 

Osłona wlotu 

powietrza 
Osłona 

filtra 

Obrazek 7. 
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Rozwiązywanie problemów 

Twój koncentrator tlenu nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Jeśli uważasz, że 

urządzenie nie działa prawidłowo, PRZED POWROTEM DO SPRZEDAWCY U KTÓREGO ZOSTAŁ 

KUPIONY, poświęć kilka chwil na sprawdzenie tych możliwych przyczyn: 

 

PROBLEM DZIAŁANIE 

Urządzenie nie włącza się. 1. Sprawdź źródła zasilania i połączenia. 

2. Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest 

pod napięciem. 

3. Sprawdź czy przewód zasilający nie jest 

uszkodzony. 

Silnik pracuje, a nie ma tlenu. 1. Sprawdź wszystkie połączenia 

przewodów. 

Ograniczony przepływ tlenu. 1. Sprawdź czy nie ma złamanych czy 

nadłamanych rurek. 

2. Sprawdź napięcie gniazdka. 

Alarm urządzenia. 1. Wynieść sprzęt do dobrze 

wentylowanego miejsca. 

 

Specyfikacja POC-05 

Waga: ………………………….…………………………………………………………………………………………………………5,4 kg 

Wymiary: …………………………………………………………….250(długość)x18(szerokość)x360mm(wysokość) 

Wymagania elektryczne: ……………………………………………………………….…………………………AC 230V/50Hz 

Moc zasilania: ……………….……………………………………………………………90W przy normalnym obciążeniu 

 

Czystość tlenu: ………………………………………………………………………………………40%@5L,60%@3L,90%@1L 

 

Warunki otoczenia 

Zakres temperatury: ……………………………………………………….……………………………………10 do 35 stopni C 

Zakres wilgotności: ………………………………………………………………………………………………….…..30% do 75% 

 

Transport/Magazynowanie 
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Temperatura otoczenia: ………………………………………………………………………………………-25 do 70 stopni C 

Wilgotność: ………………………………………………………………………………………………………………….10% do 90% 

Gwarancja 

Roczna ograniczona gwarancja. 

Część kompresora koncentratora tlenu  Tokyo Mini jest wolna od wadliwego wykonania i materiałów 

na okres jednego roku od daty zakupu. Każda wadliwa część zostanie naprawiona lub wymieniona, w 

okresie gwarancji  jeśli urządzenie nie zostało naruszone lub w niewłaściwy sposób wykorzystane w 

tym okresie. Upewnij się, że dana usterka nie jest wynikiem nieodpowiedniego czyszczenia lub 

niestosowania się do instrukcji. Jeśli naprawa jest konieczna, należy skontaktować się z dostawcą 

sprzętu Tokyo Mini . 

 

 UWAGA 

Ta gwarancja nie obejmuje dostarczenia pożyczonego lub zakupionego urządzenia, kompensacji 

kosztów poniesionych w wypożyczalni, w chwili gdy wymieniona jednostka jest w naprawie, kosztów 

pracy poniesionych w związku  z naprawą lub wymianą uszkodzonych części. 

 

NIE MA INNEJ EKSPRESOWEJ GWARANCJI. GWARACJE, W TYM HANDLOWE I PRZYDATNOŚCI DO 

OKREŚLONEGO CELU, SĄ OGRANICZONE DO OKRESU GWARANCJI OGRANICZONEJ ORAZ W ZAKRESIE 

DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WSZELKIE GWARANCJE ZOSTAJĄ WYŁĄCZONE. ZADOŚĆUCZYNIENIIE 

ZA ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z PRZYPADKOWYMI SZKODAMI SĄ WYŁĄCZONE NA PODSTAWIE 

JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI W STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE 

ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z OKREŚLANIEM DŁUGOŚCI TRWANIA GWARANCJI I 

TYTUŁU RĘKOJMI, LUB OGRANICZENIA CZY WYŁĄCZENIA SZKÓD PRZYPADKOWYCH CZY POŚREDNICH, 

WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOIM 

PRZYPADKU. 

 

Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi konkretne prawa. Możesz mieć także inne prawa, które 

różnią się w zależności od stanu. 

 

• DZIECI PIĘCIOLETNIE I PONIŻEJ 5. ROKU ŻYCIA POWINNY ZASIĘGNĄĆ PORADY LEKARZA 

PRZED UŻYCIEM KONCENTRATORA TLENU Tokyo Mini . 

• MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE DLA WSZYSTKICH LUDZI W KAŻDYM WIEKU NIE POWINNO 

PRZEKRACZAĆ 2-3  GODZIN DZIENNIE. 
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Uwaga producenta 

Dziękujemy za wybranie koncentratora tlenu Tokyo Mini . Chcemy, żebyś był zadowolonym klientem. 

Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania, prosimy o przesłanie ich na nasz adres. 

 

Do serwisu należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą sprzętu Tokyo Mini podając: 

 

Telefon: 

Datę nabycia: 

Numer seryjny: 

Dane nabywcy lub firmy: 


