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1. Predstavenie prístroja 

 

Tento návod na použitie obsahuje dôležité informácie a bezpečnostné opatrenia pre 

koncentrátor kyslíka KeyHub K1B. Pred použitím koncentrátora kyslíka, si prosím prečítajte 

celý návod. Tento návod uschovajte pre neskoršie použitie. 

Používanie prístroja 

 

Kyslíkový koncentrátor KEYHUB K1B je určený pre používanie ako prístroj dodávajúci kyslík 

ako v domácnostiach, tak v liečebných zariadeniach. Používajte koncentrátor pri jeho 

predpísanie lekárom. Táto užívateľská príručka slúži ako sprievodca pre jednoduché 

používanie koncentrátora kyslíka. Venujte zvláštnu pozornosť bodom označených ako 

NEBEZPEČENSTVO a VÝSTRAHA. 

 

VAROVANIE: 

 

Výpadok napájania môže spôsobiť, že prístroj prestane fungovať. Užívateľ, ktorý si 

vyžaduje neustály prísun kyslíka, si musí zabezpečiť alternatívny zdroj energie alebo 

kyslíka. 

Nedodržanie bezpečnostných pokynov uvedených v tomto dokumente môže viesť k 

požiaru, poškodeniu majetku, fyzickej ujmy a / alebo smrti. 

 V niektorých prípadoch môže byť oxygenoterapia nebezpečná. Je odporúčané použiť 

koncentrátor, ak je predpísaný lekárom.  

Spolu s koncentrátorom môže byť použité ďalšie príslušenstvo, ako sú hadičky, 

zvlhčovače, kanyly a masky. Váš lekár alebo dodávateľ prístroja Vám môže odporučiť 

vhodné príslušenstvo k Vášmu koncentrátoru. Príslušenstvo značky KEYHUB je 

odporúčané používať s koncentrátory značky KEYHUB. 



 

  

2. Informácie o bezpečnosti 

 

Bezpečnostné informácie v tejto časti sa týkajú základných zásad bezpečného používania 

kyslíkového koncentrátora, ktoré majú byť dodržané. 

 

NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu nebezpečnú situáciu, ak nie je jej 

zabránené, povedie k úmrtiu alebo vážnemu zraneniu. 

VAROVANIE: Označuje možné riziko, situáciu alebo nebezpečenstvo, ak nie je riziku 

zabránené, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie. 

UPOZORNENIE: Označuje možné riziko, alebo nebezpečenstvo, ak nie je riziku 

nezabránené, môže viesť k ľahkému zraneniu osôb alebo škode na majetku či prístroji. 

 

NEBEZPEČENSTVO: Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu: 

  

NEBEZPEČENSTVO: Nepoužívajte zariadenie pri kúpaní. Pokiaľ je ale prísun kyslíka 

vyžadovaný stále, koncentrátor musí byť umiestnený v inej miestnosti najmenej tri metre od 

kúpeľa (vane, sprchy, kúpele a pod.). 

NEBEZPEČENSTVO: Neklaďte koncentrátor alebo ho neskladujte v miestach, kde by mohol 

prístroj spadnúť alebo byť stiahnutý do vane alebo umývadla. 

NEBEZPEČENSTVO: Nestavajte prístroj v blízkosti kvapalín alebo vody, ktoré sa môžu rozliať 

na prístroj, alebo by do nich koncentrátor mohol spadnúť. 

NEBEZPEČENSTVO: Nikdy sa nedotýkajte prístroja, ak spadol do vody alebo inej kvapaliny - 

ihneď ho odpojte! 

NEBEZPEČENSTVO: Nedotýkajte sa prístroja, ak je mokrý. 

NEBEZPEČENSTVO: koncentrátor kyslíka neobsahuje žiadnu časť, ktorú by ste si mohli 

opravovať sami, prístroj neodborne neotvárajte! Otvorenie krytu kýmkoľvek iným ako 

autorizovaným servisným pracovníkom môže spôsobiť stratu záruky a vytvoriť 

nebezpečenstvo, ktoré by mohlo mať za následok smrť alebo vážne zranenie. 

NEBEZPEČENSTVO: Vyhnite sa iskrenie v blízkosti kyslíkového koncentrátora. To zahŕňa iskru 

statickej elektriny spôsobené akýmkoľvek typom trenia.  

 

 

 

VAROVANIE: Ak chcete znížiť riziko úrazu alebo ťažké zranenia 

 

VAROVANIE: Používajte tento produkt len na určené používanie, ako je popísané v tomto 

návode. 

VAROVANIE: Tento prístroj sa smie používať iba, ako je predpísané, a podľa tejto príručky. 

NEUPRAVUJTE prietok kyslíka na inú úroveň, než predpísal lekár. 



 

  

VAROVANIE: Ak cítite, že dochádza k znižovaniu množstva kyslíka, obráťte sa na svojho 

dodávateľa a / alebo lekára. 

VAROVANIE: Nedovoľte, aby akýkoľvek prášok alebo prášku podobné látky sa nachádzali v 

blízkosti koncentrátora kyslíka a / alebo jeho prívodov (hadičiek), môže spôsobiť znečistenie 

prístroja a prípadnú poruchu úrovne (množstvo) dodávaného kyslíka. 

VAROVANIE: Odporúča sa, aby bol prítomný dohľad nad používaním tohto prístroja, ak je 

používaný v blízkosti detí alebo tými, ktorí vyžadujú osobitnú starostlivosť. 

VAROVANIE: Vždy odpojte prístroj po použití. 

VAROVANIE: Nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je pripojený. 

 

Upozornenie: Ak chcete znížiť riziko menej závažného poranenia a / alebo poškodenia výrobku / 

majetku: 

 

UPOZORNENIE: Pri preprave koncentrátora kyslíka, ho vždy prevážajte vo zvislej polohe, aby 

sa zabránilo poškodeniu. Ak je koncentrátor v ukladacím priestore vozidla, uistite sa, že je 

zaistený tak, aby zostal vo zvislej polohe. 

UPOZORNENIE: Uistite sa, že teplota počas prepravy neklesne pod -5 ℃ alebo nad 70 ℃. 

3. Zaobchádzanie s prístrojom 

 

Doprava 

Koncentrátor kyslíka by mal byť vždy vo zvislej polohe, aby nedošlo k poškodeniu pri 

preprave. KEYHUB balenie prístroja bolo navrhnuté tak, aby poskytovalo maximálnu ochranu 

pre koncentrátor. 

Vybavenie prístroja 

1) Odstráňte všetky uvoľnené obaly z kartónu. Opatrne vyberte všetky predmety z krabice. 

2) Skontrolujte koncentrátor, či neobsahuje šrámy, nalomenia alebo iné poškodenia.  

 

Skontrolujte všetky časti prístroja. 

Poznámka: pokiaľ nie je nutné používať prístroj okamžite, odporúča sa nechať ho spolu s 

balením pohromade, kým nebude potrebné začať koncentrátor používať.  

 

 

 

 



 

  

Skladovanie 

 

Koncentrátor skladujte na suchom mieste. Neumiestňujte nič na povrchu koncentrátore. Vždy 

majte prístroj vo zvislej polohe, aby nedošlo k poškodeniu. 

Poznámka: Uistite sa, že skladovacia teplota neklesne pod -5 ℃ alebo nad 70 ℃. 

4. Inštalácia 

 

Informácie o bezpečnej inštalácii 

Vyberte dobre vetraný, nefajčiarsky priestor v dome, kde bude koncentrátor najviac používa. 

Koncentrátor môže byť ľahko premiestnený z miestnosti do miestnosti. 

 

Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, popálenín a 

vážnych zranení a / alebo škody na majetku: 

 

UPOZORNENIE: Uchovávajte prístroj mimo dosahu horľavých alebo výbušných látok a 

mimo miesta, ktoré môžu tieto látky obsahovať. 

 

UPOZORNENIE: Ak chcete znížiť riziko požiaru, mala by byť dávaná zvláštnu opatrnosť pri 

používaní koncentrátora kyslíka. NEFAJČITE pri používaní tohto prístroja. Zdroje ohňa držte 

ďalej od koncentrátora, najlepšie v inej miestnosti vrátane zapálené cigarety alebo iného 

zdroja otvoreného ohňa alebo zdrojov, ktoré by mohli byť príčinou vzniku ohňa. 

 

VAROVANIE: spontánny a prudké vznietenia môže dôjsť, ak olej, tuk alebo mastné látky 

prichádzajú do styku s kyslíkom pod tlakom. VŽDY majte tieto látky umiestnené ďalej od 

kyslíkového koncentrátora a iných kyslíkových zariadení. 

 

VAROVANIE: látky a materiály, ktoré nie sú normálne ľahko horľavé, môžete ľahko spáliť 

vzduchom obohateným kyslíkom. VŽDY udržujte tieto materiály ďalej od kyslíkového 

koncentrátora a iných kyslíkových zariadení. 

 

VAROVANIE: koncentrátor kyslíka je ľahko premiestniteľný z miestnosti do miestnosti. 

Neumiestňujte ho ale v prostredí, kde nie je dostatočné prúdenie vzduchu. 

 

UPOZORNENIE: Pri použití kyslíkového koncentrátora sa uistite, že sú všetky strany 

prístroja aspoň 30 cm od stien, záclon, nábytku alebo iných prekážok. Neumiestňujte prístroj 

do uzatvoreného priestoru. 



 

  

 

VAROVANIE: Kyslíkový koncentrátor MUSÍ byť uchovávaný mimo dosahu zdrojov tepla, 

plameňa, horľavých alebo výbušných oblastí, ako aj prebytkov vodných zdrojov. Všetky časti 

koncentrátorov vrátane hadičiek a káblov umiestňujte mimo teplé a horúce povrchy, vrátane 

ohrievačov, elektrických diek a iných zdrojov tepla ako sú kachle, krby a podobne. 

 

VAROVANIE: Neodporúča sa používať domáce predlžovací kábel, ak napájací kábel 

nedosiahne zásuvky. Použitie predlžovacieho kábla môže spôsobiť požiar alebo úraz 

elektrickým prúdom. Odporúča sa používať iba kvalitných predlžovacích káblov známych a 

overených výrobcov. 

Rádiové rušenie 

Väčšina elektronických zariadení je ovplyvnená pôsobením rádiových frekvencií (RFI). VŽDY 

je potrebná opatrnosť pri používaní mobilných komunikačných zariadení v blízkosti 

kyslíkového koncentrátora. 

Popis výrobku  

 

 



 

  

 

Dodávka prístroja zahŕňa fľašu zvlhčovača (1ks), nosovou kanylu (1 ks), tzv. "Slúchadlá" pre 

prísun kyslíka pod nos (1 ks), návod na obsluhu, infračervený diaľkový ovládač (1 ks). 

5. Používanie prístroja 

 

VAROVANIE: Prečítajte si bezpečnostné pokyny a pokyny pre údržbu v tomto návode pred 

použitím prístroja. 

 

Použitie "slúchadiel" 

 

Pripojte hadicu slúchadiel k výstupu kyslíka z prístroja (k výstupu fľaše zvlhčovače) a 

následne si "sluchátka" nasadá na hlavu ("mikrofón" privádzajúce kyslík pod nos by 

mal byť situovaný na strane ľavej ruky). Umiestnite výstup kyslíka zo "slúchadiel" 

pozri. obrázok nižšie: 

 

 

 

POZOR: 

Ak sú "slúchadlá" používaná viacerými osobami, odporúčame ich odpojiť od prívodnej hadice 

a zo sanitárnych dôvodov je vyčistiť vodou, alebo dezinfekčným prostriedkom. 

 

 

 

 

 



 

  

Použitie fľaše zvlhčovača 

 

 

 

 

Použitie nosných kanýl 

Vložte výstupy nosovej kanyla do nosa a zvyšok kanyly zaveste za uši tak, ako ukazuje 

obrázok nižšie. Vstup nosovej kanyly pripojte výstupu fľaše zvlhčovača. 

 

POZOR: 

Z hygienických dôvodov nie je odporúčané užívanie jednej kanyly viacerými ľuďmi. 

 

 

 

 



 

  

6. Ukazovatele displeja prístroja 

 

 

 

 

7. Zapnutie prístroja 

 

1. Pred používaním si pozorne preštudujte tento návod na obsluhu. 

2. Umiestnite prístroj na čistý, rovný povrch, nesmie byť zamedzené prístupu vzduchu 

dokola prístroja, ani byť akokoľvek zamedzené vstupu vzduchu do prístroja (zospodu), 

či jeho výstupu. 

3. Do fľaše zvlhčovača nalievajte iba studenú prevarenú, alebo destilovanú vodu a to 

nanajvýš po vyznačenú rysku MAX. Uzáver fľaše zvlhčovače pevne zaskrutkujte a 

umiestnite ju do držiaka na prístroji. Následne zapojte všetky hadičky - tj. prepojte 

vstup fľaše zvlhčovača s výstupom kyslíka z prístroja. 

4. Pripojte k výstupu fľaše zvlhčovače nosovou kanála, alebo "slúchadlá". 

5. Pripojte prívodný kábel prístroja do elektrickej siete a tlačidlom OXYGEN (v 

preklade kyslík) uveďte prístroj do prevádzky. Prietok kyslíka je nastavovaný 

tlačidlami FLOW +/FLOW - (preklad slova FLOW je prietok, plusom sa pridáva, 

mínusom naopak uberá). 

6. Tlačidlom ANION je potom zapínaná a vypínaná funkcia ionizácie vzduchu a 

tlačidlami TIME +/TIME je nastavovaná doba prevádzky prístroja (TIME = 

čas). 

 

 

 

 



 

  

8. Inteligentná funkcia nastavovača prietoku 

 

Prístroj je vybavený inteligentným systémom nastavenia prietoku vzduchu, stačí len 

stlačiť tlačidlo FLOW +/FLOW- na ovládacom paneli prístroja, alebo infračervenom 

diaľkovom ovládaní. Úrovne prietokov sú vyobrazené na obrázku nižšie. 

 

 

9. Infračervené diaľkové ovládanie 

 

Prístroj je vybavený infračerveným diaľkovým ovládaním, umožňujúcim na diaľku 

ovládať všetky dôležité funkcie. Diaľkový ovládač je silne odrušený a má dosah 3 

metre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

10. Funkcia ionizácie (ANION) 

 

Anióny sa ukázali byť užitočné pre zlepšenie životného prostredia a zdravotného 

stavu človeka, odstraňujú elektrostatický prach, čistí vzduch, zlepšujú funkciu pľúc a 

srdca, zlepšujú spánok, zrýchľujú metabolizmus, posilňujú imunitu, dezinfikujú, 

sterilizujú, atď .. 

 

Zapnutie funkcie ionizácie (ANION): 

Túto funkciu uvediete do prevádzky jednoducho stlačením tlačidla ANION na 

ovládacom paneli prístroja, či diaľkovom ovládači. 

 

POZNÁMKA: 

Funkciu ionizácie je možné zapnúť, aj keď nie je prístroj v prevádzke. Stačí, keď je 

prístroj zapojený do elektrickej siete. 

11. Nastavenie časovača 

 

Prístroj je vybavený funkciou časovača, ktorá umožňujúci nastavenie času prevádzky 

prístroja, tj. Doby, po ktorú bude prístroj v prevádzke a po uplynutí ktorej sa sám 

vypne. Nastavenie tejto doby sa vykonáva tlačidlami TIMER +/TIMER -. Časovač je 

možné do 10 - 60 min v intervaloch po 10 minútach, 1,5 hodiny a 2 - 9 hodín v 

intervaloch po 1 hodine. 

 

 

Nastavenie časovača: 

Nastavenie je vykonávané tlačidlami TIME alebo TIME-, časovač sa spustí po 5 

sekundách na dané hodnote času. 

 

POZNÁMKA: 

Nepretržitý prevádzkový mód je indikovaný "00", pred vypnutím v nastavenom 

prevádzkovom móde sa ozve zvukový alarm. 

12. Údržba a starostlivosť 

1. Čistenie: 

Vždy sa pred čistením prístroja uistite, že je odpojený od elektrického prúdu. 

a) Fľaša zvlhčovača: 

Čistite denne, nasledovne: 

1) Ponoriť ho do roztoku octu a teplej vody v pomere 1:3 na dobu 30 minút. 



 

  

2) Pred použitím fľašu zvlhčovača opláchnite a nalejte do nej destilovanú 

vodu. 

b) Povrch prístroja: 

Prístroj môže byť rozoberaný iba kvalifikovanou osobou, hrozí 

nebezpečenstvo úrazu prúdom. 

          Na povrch prístroja nenanášajte žiadne oleje, alebo čistiace prostriedky. 

Pre čistenie používajte jemné čistiace huby, alebo vlhkú handričku a prístroj  

osušte. 

2. Údržba 

Prístroj môže byť opravovaný iba kvalifikovanou osobou. 

 

Filtre vstupného vzduchu: 

 

Životnosť filtra vstupného vzduchu sa pohybuje od 800 do 3000 hodín, v 

závislosti na čistote vzduchu v mieste užívania koncentrátora. Filter by mal 

byť vymenený vo chvíli, keď je papier vnútri neho pokrytý prachom a filter 

je vnútri napohľad očernetý. Je veľmi dôležité filter vymeniť v čase, keď 

sčernie, pretože potom už nielenže už nechráni Vaše zdravie, ale môže 

znížiť životnosť koncentrátora. 

 

13. Riešenie problémov 

 

Nižšie uvedená tabuľka Vám môže pomôcť pri riešení problémov, zistení a oprave 

porúch koncentrátora. Ak nižšie navrhované postupy nefungujú, prejdite na 

alternatívny zdroj kyslíka a obráťte sa na svojho predajcu. 

 

UPOZORNENIE 

NEODSTRAŇUJTE KRYT PRÍSTROJA, AK NIE STE KVALIFIKOVANÝ TECHNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tabuľka odstraňovania problémov 

 

Príznaky Možné príčiny Oprava 

Prístroj je zapnutý, ale 

nefunguje a kontrolka 

napájania nesvieti. 

1. Napájací kábel nie je 

pripojený k zásuvke 

správne. 

2. V zásuvke nie je 

elektrina. 

1. Skontrolujte, či je prívodný kábel 

správne (dostatočne) zapojený do 

elektrickej zásuvky. 

2. Skontrolujte doma poistky, 

prípadne ich znovu nahoďte. Ak sa 

problém opakuje, skúste prosím 

použiť inú zásuvku. 

Prístroj nepracuje v 

situácii zapnutia (ON) a 

vypnutie (OFF) 

priebežne. 

1. Napájací kábel nie je 

do siete zapojený 

dostatočne. 

2. Zásuvka je mimo 

prevádzku. 

3. Napätie v sieti nie je 

stabilné. 

1. Zapojte prívodný kábel prístroja 

do zásuvky poriadne. 

2. Skúste prístroja pripojiť k inej 

elektrickej zásuvke. 

3. Pripojte stabilizátor napätia (nie 

je súčasťou dodávky) a prístroj 

znovu zapnite. Pokiaľ stroj stále 

nefunguje správne (po vyššie 

uvedených krokoch), obráťte sa 

na svojho dodávateľa. 

Kyslíkový koncentrátor 

funguje, ale dáva len 

málo alebo žiadny kyslík 

1. Kanyla privádzajúce 

kyslík je zamotaná, 

prehnuté, alebo je inak 

zabránené voľnému 

priechodu vzduchu. 

2. Kanyla nie je k 

prístroju správne 

pripojená. 

1. Skontrolujte kanylu, prípadne 

problém odstráňte. 

2. Skontrolujte pripojenie trubíc. Ak 

žiadny z týchto dvoch krokov 

nepomôže, kontaktujte prosím 

svojho dodávateľa. 

   

 

 

 

 

 

 



 

  

14. Technické špecifikácia 

  

Spotreba energie: ≤ 100 W 

Napájanie: AC 220V 50 Hz 

Rozmery: 360 × 260 × 270 mm (d × š × v)  

Hmotnosť: 6.0 kg  

Výstupy pre kyslík: 1 

Výstupný tlak: 0.04 - 0.06 MPa 

Prietok: (0～5) litrov za minútu (LPM) 

Čistota kyslíka: 90% - 1 L/min – 40 % -  L/min  

Hlučnosť: ~45 dB (A) 

Koncentrácia iónov: ≥ 5 000 000 iontů/cm3 

Podmienky 

skladovania: 

teplota     od -5℃ do 70℃ 

vlhkosť ≤80% 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ZÁRUČNÝ LIST 

 

Názov výrobku: KEYHUB K1B                                              Sériové číslo: .................................................. 

Dátum nákupu: ..........................................                      Záruka sa uplatňuje od: .................................. 

 

Jedná sa o zariadenie (výrobok) homologované pre užívanie v Českej republike a Slovenskej republike 

a prevádzkované podľa nasledujúcich podmienok: 

I. Musia byť zachované prevádzkové teploty v rozmedzí + 0 ° C až 40 ° C a vlhkosť vzduchu pod 80% RH. 

II. Zariadenia (výrobok) nesmie podliehať cudzím vibráciám, nesmie byť umiestnená v blízkosti silného 

elektromagnetického poľa a nesmie byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu. 

III. Elektrická zásuvka 230 / 50Hz musí byť zapojená podľa platných noriem STN. 

IV. Na ošetrenie zariadenia (výrobku) nepoužívajte rozpúšťadlá, iba vlhkú handričku. 

 

Firma zaručuje bezproblémový chod zariadenia po dobu 24 mesiacov, pri dodržaní vyššie uvedených 

prevádzkových podmienok a nižšie uvedených výnimiek, na ktoré sa záruka nevzťahuje, alebo len z 

časti. Predávajúci je povinný v prípade oprávnenej záručnej poruchy (vady), túto poruchu (chybu) 

následne odstrániť a to najneskôr do 30-tich dní od prevzatia výrobku do záručnej opravy. 

 

Záruka sa nevzťahuje na: 

1) Poruchy spôsobené elektrickým prepätím siete, alebo bleskom. 

2) Poruchy spôsobené naindukovaným prepätím vo vedení telekomunikačných sietí. 

3) Poruchy a chyby spôsobené náhodným poškodením inými blízkymi živly (požiar, povodeň a iné) 

4) Poruchy spôsobené neoprávneným zásahom užívateľa. 

5) Poruchy spôsobené nedbalou manipuláciou (pád pri prenose a iné). 

6) Spotrebný materiál. Ide o súčiastky opotrebované prevádzkou a ich potrebná pravidelná výmena. 

7) Podmienkou reklamácie v dobe záruky je dodanie kompletnej techniky v obaloch spolu so 

záručným listom a paragónom, alebo faktúrou s dokladom o zaplatení. 

8) Kupujúci je povinný na svoje náklady vykonávať pravidelnú údržbu, prehliadky a čistenie 

zariadenia. 

9) Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví, alebo majetku, vzniknutú z 

dôvodu zlej obsluhy, alebo manipulácie so zariadením. 

10) Predávajúci nezodpovedá za zlý a výkone neúmerný chod zariadenia, spôsobený nesprávnou 

obsluhou, alebo použitím na nevhodnom zariadení. 

 

Vrácení zboží  

Pokud Vám zboží z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, můžete jej do 14 dnů od převzetí zboží vyměnit, 

případně si nechat vrátit peníze. Jedná se tedy o odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů ze 

strany zákazníka do 14 dnů od převzetí zboží dle zákona č.89/2012 v souladu s § 1820. Přístroje mohou 

být Vámi vyzkoušeny a to po dobu maximálně 10 hodin. Přístroje nemohou být používány! V takovém 



 

  

případě již není možnost využít tohoto způsobu vrácení přístrojů a při porušení této podmínky 

nebudeme vrácení zboží akceptovat, jelikož již bude považováno za zboží používané, nikoliv pouze 

vyzkoušené! 

 

Kupující potvrzuje, že převzal dané zařízení bez závad a byl seznámen s provozními a záručními 

podmínkami. 

 

 

.............................................     ...................................................... 

               kupujúci                                                                                                        predávajúci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


