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ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
 

КИСЛОРОДЕН КОНЦЕНТРАТОР  
Kröber O2 

 
I. Включване/ Изключване 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Бутон за Включване/ Изключване: натиснете ЕДНОКРАТНО 

 
 

За да включите или изключите кислородния апарат, натиснете 

еднократно (без задържане) бутона, който е в ляво от дисплея. Уверете се, 

че дръжката е НАД дисплея, овлажнителят Ви се пада от ляво, а кабелът е от 

дясно. 
 

 

II. Настройване на Кислороден Концентратор 

 
1. След като сте включили кислородния апарат, го оставете да поработи 2-3 

минути. 

 

2. За да зададете желаните настойки е необходимо да натиснете със 

задържите десния бутон – докато информацията на дисплея не започне 

да мига. Важно: Моля, уверете се, че дръжката на апарата е НАД 

дисплея, овлажнителят Ви се пада от ляво, а кабелът е от дясно. Пуснете 

бутона след като информацията на дисплея започне да мига. 

 

 

                                                         Бутон за настройване:  

                                                         натиснете СЪС ЗАДЪРЖАНЕ 
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3. Завъртете десния бутон, за да намалите или увеличите желаните литри в 

минута. На дисплея – литър в минута е обозначено със съкращението lpm 

(liter per minute).  

 

Кислородна концентрация на Кробер О2: 

 

- 1-4 л/мин - 95% 

- 4-5 л/мин - 85% 

- 5-6 л/мин - 75% 

 

Регулиране на потока на Кробер О2:  

  

- 0-2 л/мин - 0,1 стъпка 

- 2-4 л/мин - 0,2 стъпки 

- 4-6 л/мин - 0,5 стъпки 

 

 

4. Не забравяйте да натиснете десния бутон, за да запаметите новата 

стойност. След натискане на бутона, апаратът ще покаже старата 

стойност и в рамките на 1-2 секунди автоматично ще достигне зададената 

нова стойност. 

 

 

Забележка: За да изключите апарата, натиснете левия бутон както е показано 

в точка I. При повторно включване, апаратът показва и започва работа от 

последно зададената стойност, така че не е необходимо всеки път да бъде 

настройван, освен в случайте когато не желаете да промените работните му 

стойности. 

 

Моля, консултирайте се с Вашия лекар за точно предписание за 

препоръчителни стойности на чистия кислород, който следва да се осигури на 

пациента. 
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