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                              OXY
 TAŞINABİLİR OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ

Bu kullanma kılavuzu Foras Oxy I, Foras Oxy II ve Foras Oxy III
için geçerlidir. 3 model için de bu kullanma kılavuzundaki talimatları
göz önünde bulundurunuz.
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1- Kullanım, Kontraendikasyonları ve        
Genel Önlemler

Kullanım

Foras Oxy Taşınabilir Oksijen Konsantratörü hastanın ihtiyacı olan oksijen
konsantrasyonunu,  hastaya  sağlayan,  batarya  ile  çalışan  bir  solunum
cihazıdır.  Çalışma  ortamındaki  havayı  kullanarak,  filtre  mekanizması  ile,
havanın  oksijen  yoğunluğunu  arttırarak  hastaya  verir.  Yaşam  destek
ünitelerine yönelik kullanımlar için uygun değildir.

Foras  Oxy  Taşınabilir  Oksijen  Konsatratörünün  kullanım  ömrü,  cihaz
kullanım  performansına  bağlı  olarak  10  yıldır.  Belirtilen  süreye  batarya
dahil değildir. Batarya için Sayfa 17 Bknz.

Oksijen Oranı veri Tablosu1

Akış
Seviyesi

Yaklaşık Tetiklenebilen Nefes Sayısı Oksijen
Oranı %

1 20 92
2 25 91
3 30 90
4 35 90
5 40 90

Ortamala her nefeste 0,50 LPM zenginleştirilmiş oksijen verir. Maksimum 
nefes sayısı ile kullanıldığında dakikada ortalama 2LT akış sağlar.

1
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DİKKAT:  Seyahat  esnasında  ve  acil  durumlar  için  yanınızda
yedek  oksijen  sağlayıcı  veya  oksijen  tüpü  bulundurmak
zorunludur. Bu husus sizin sorumluluğunuzdur.  Foras Medikal,
üretici  firmanın  talimatlarına  uymayan  müşteriler  için  hiçbir
sorumluluk kabul etmez.

DİKKAT:   ABD  Federal  yasasına  göre,  bu  cihaz  bir  hekim
tarafından  ya  da  hekim  emriyle  satılamaz.  Bu,  diğer  ülkeler
içinde geçerlidir.

DİKKAT:   Şalter  1600Q  gibi  yüksek  akımlı  bir  kanül
kullanıldığınıldığı  takdirde,  oksijen  gönderimi  ve  başlık
bağlantısı kısıtlanabilir.

DİKKAT:  Elektrik Kesintisi  ve arıza ihtimaline karşı  yedek bir
oksijen  sağlayıcı  da  bulundurulmalıdır.   Tavsiye  edilen  yedek
cihazlar için cihaz tedarikçisine danışın.

Kontraendikasyonlar ve Genel Tedbirler

Kontraendikasyonlar
Hekim  tarafından  önerilen  kullanım  dışında,  cihazın  oksijen
tedavisi zararlı olabilir

Hastanın  görme/işitme  kaybına  sahip  ise,  cihaz  üzerindeki
alarmları  daha  sıkı  kontrol  etmesi  gereklidir.  Herhangi  bir
rahatsızlık durumunda acilen doktora başvurmalıdır.

Foras  Oxy  önerilen  cihazlar  dışında  başka  solunum  cihazları  ile
beraber kullanılmamalıdır. Önerilen cihazlar dışında başka cihazlar
bağlanarak  kullanım  sonucunda  cihazda  performans  düşüklüğü
görülür.  Bunun sonucunda hasta ve cihaz zarar görebilir.  Cihaza
herhangi bir nemlendirici ünitesi bağlanmamalıdır. 

Cihazla  beraber  verilen  aksesuarlar  dışında  başka  bir  aksesuar
kullanmayınız.  Cihazı  modifiye  etmeniz  durumunda  garantiniz
geçersiz sayılacaktır. 
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Cihazla  beraber  verilen  aksesuarlar  dışında  başka  bir  aksesuar
kullanmayınız.  Cihazı  modifiye  etmeniz  durumunda  garantiniz
geçersiz sayılacaktır. 

Genel Tedbirler

Çalışan  cihazın  bulunduğu  ortam/odada  sigara  içmeyiniz.  Cihaz
yanında yakıcı madde bulundurmayınız.

Cihazın nemli ortamdan uzak tutunuz. (%95 nemin üzerinden) Suya
veya  tortuya  maruz  bırakmayınız.   Yağmur  yağan  yerlerde
çalıştırmayınız, elektrik çarpmasına neden olabilir.

Cihaz yüksek sıcaklıkta (40 oC üzerinde) ve (%95 nemin) üzerinde
performans  düşüklüğü  gösterebilir.  Cihazı  havadar  ve  gölge
ortamlarda kullanınız.

Foras  Oxy’nin  yakınında  yağ,  gres  ve  petrol  bazlı  ürünler
kullanmayınız.

2- Foras Oxy Oksijen Konsantratörünün 
Tanımı

Kullanıcı Arayüzü Dokunmatik ekran görüntüsü Yandaki  
gibidir. Sol üst köşede cihaz çalıştırma 
butonu vardır. Buton yeşil renkteyken cihaz 
durur vaziyettedir. Sol alt köşede    cihazın 
oksijen seviyesi göstergesi bulunmaktadır. 
Alt orta kısımda ise cihazın hastaya verdiği 
oksijen miktarını belirleyen 5 ayrı seviye 
ayar düğmesi ile +/-  ayar düğmesiyle 
ayarlanabilir.

A Pulse 1: 20 nefes/Dakika   –  A pulse 2: 30 nefes/dakika 
otomatik vermektedir.
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Cihaz açıldıktan sonra dokunmatik ekranda bulunan güç
düğmesi, ilk başta yeşil renktedir. yeşil renkli “ON” güç 
düğmesi ikonuna basılması ile düğme kırmızı renge 
döner ve cihazın çalışması başlar

Cihazın  sol  alt  tarafında  oksijen  seviyesi  göstergesi
bulunmaktadır. Cihazın hastaya verdiği oksijen seviyesini
%83’nin üstünde iken bu uyarıyı  gösterir.

Oksijen  seviyesi  %83’nin  altında  ise  aynı  ikaz  alanında
gösterge olarak gösterilir.

Cihaz Giriş ve Çıkış Bağlantıları

Nazal  kanül  hortum  bağlantı  yeri  şekilde  gösterilmiştir.  Nazal  kanül
hortumun bağlantı yuva kapağını ok yönünde kaldırınız
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 Nazal kanül hortumu ok yönünde rakora sıkıca yerleştiriniz. Kapağı
kapattıktan sonra yerleştirdiğiniz hortumu, hortum çıkış yerinden
şekildeki gibi çıkarınız.

 Cihazı  kullanım esnasında hortum üzerinde bükülme ve yırtılma
gibi deformasyonlar olmadığına dikkat ediniz.

 Nazal  kanül  hortum bağlantısı  kesildiğinde  cihaz  üzerinde  uyarı
veren alarm/ikaz sistemi mevcuttur.
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 Şarj  adaptör  kablosunu
şekildeki  gibi  yuvasına  takınız.
Konnektörü  yuvasına  oturana
dek  çeviriniz.  Yuvasına
oturduktan  sonra  kablo  geri
yerinden çıkmayacaktır.

 Kabloyu  çıkarmak  için
konnektörün  hareketli  yerini
kendinize doğru çekiniz.

Güç Kaynağı Seçenekleri

Şarj Edilebilir Lityum-İyon Bataryalar
Batarya Foras Oxy harici bir güç kaynağına bağlanmadan çalıştırılır. 
Tamamen Şarj edildiğinde, tek batarya kullanıma bağlı olarak 4 saate kadar 
kullanılabilir. Yedek batarya taşınması ile bu süre arttırılabilir. Boş 
bataryanın şarj edilme süresi 3 saattir. Batarya takıp çıkarılırken cihazın 
elektrik bağlantısı kesilmelidir.

Güç Kaynağı Genel Bilgiler
Foras Oxy güç kaynağı, cihazın AC güç kaynağıyla çalıştırmak için kullanılır

Tanım
Foras Oxy AC güç kaynağı, Foras Oxy Taşınabilir Oksijen Konsantratörü ile
kullanılmak  için  tasarlanmıştır.  AC  güç  kaynağı,  Foras  Oxy’i  güvenli  bir
şekilde çalıştırmak için, en uygun akım ve voltajı verir ve devreler belirli AC
güç  kaynaklarıyla  beslenir.  AC  güç  kaynakları  kullanılırken,  güç kaynağı
girdi  voltajlarını  otomatik  olarak  100V’dan  240’V  a  (50-60  Hz)  ayarlar,
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böylece  dünyadaki  çoğu  güç  kaynağı  kullanılabilir  hale  gelir.  AC  giriş
gücüyle kullanılan Foras Oxy’nin bataryası, AC güç kaynağıyla şarj edilir. AC
güç kaynağı AC güç girişi ile kullanılabilir. DC elektrik kablosu ise Foras Oxy
Taşınabilir  Oksijen  Konsantratörüyle  kullanılmak  için  özellikle
tasarlanmıştır. DC güç giriş kablosu, doğrudan otomobil sigara çakmağına
ya da yardımcı DC güç kaynağına bağlanır. 

Foras Oxy Güç Kaynağı*

Foras Oxy Araç Çakmaklık Güç Kablosu*

*Ürünün gerçek görünümü değişiklik gösterebilir.

UYARI Bu kılavuzda belirtilen güç kaynakları ve kablolarından başka 
kaynak ve kablo kullanmayın. Kılavuzda belirtilmeyen güç kaynağı ve 
kablolarının kullanılması güvenliğinizi tehlikeye sokabilir ve cihazın 
performansını düşürebilir. Güç Kaynağının etrafındaki kabloları saklamak 
için bükmeyin Kablonun üzerine hiçbir şey koymayın. Çocukları ve 
hayvanları kablodan uzak tutun. Aksi takdirde kablolar zarar görür ve 
yoğunlaştırıcıya elektrik gitmez.
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Foras Oxy Aksesuarları

UYARI Bu  kılavuzda  belirtilen  güç  kaynakları  ve  kablolarından
başka kaynak ve kablo kullanmayın. Kılavuzda belirtilmeyen güç kaynağı ve
kabloların kullanılması güvenliğinizi tehlikeye sokabilir.

Nazal Kanül

Cihazı kullanan hastanın burun deliklerine yerleştirilen iki ucu açık, plastik 
türevi biyouyumlu maddeden imal edilmiş, hastaya oksijen iletimini 
sağlayan hortum sistemidir. Bu hortum sistemi, hastanın yeme/içme 
faaliyetlerini engellemez. Hasta günlük yaşantısına nazal kanül ile devam 
edebilir. Herhangi bir yırtılma, kırılma ve aşınma durumları dışında Nazal 
Kanülün 6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.
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UYARI Tıkanma ve boğulma tehlikesine karşı, hortumu çocuk ve 
hayvanlardan uzak tutunuz.

NOT Kanül uzunluğunu arttırarak, oksijen gönderimi esnasında
çıkan gürültü azaltılabilir.

NOT Foras Oxy ile 1,5 metreden uzun kanül kullanıldığında, 
akış ayarlarının arttırılması gerekebilir.

Taşıma Çantası

Elde ve ayarlanabilir omuzda taşıma seçenekleriyle Foras Oxy’i taşımanıza
yardımcı  olan  taşıma  çantası  aynı  zamanda  cihazınızı  da  darbelerden
korumaktadır.  Foras  Oxy,  taşıma çantasıyla  taşınırken batarya  sayesinde
çalıştırılabilir.  Taşıma  çantası,  Foras  Oxy  Taşınabilir  Oksijen
Konsantratörünüzü  çantanın  üst  kısmından  sokabileceğiniz  şekilde
tasarlanmıştır.  Çantanın  üstü  kısmından  cihaz  dokunmatik  ekranına
ulaşabilir  ve  cihazı  çanta  ile  beraber  kullanımlarda  cihaz  menüsünü
değiştirebilirsiniz. Taşıma çantası üzerinde yer alan havalandırma deliklerini
örtmeyiniz.

Harici Batarya (Lityum İyon) 

Batarya  kullanım  ömrü  6  aydır.  Bu  süre  kullanım  performansına  göre
değişiklik gösterebilir. 
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Şarj Adaptörü

Foras Oxy Oksijen
Konsantratörünün bataryasının
şarj edilmesinde kullanılır. 220 V
şebeke bağlantısı dışında
kullanılmamalıdır. (19 V DC) 

Araç Şarj Adaptörü

Cihazın  araç  çakmaklık  girişinden  şarj
edilmesinde kullanılan aparattır.

Taşıma Çantası

Cihazın dış ortamda çanta ile taşınmalıdır. Cihazın darbelerden ve diğer dış
etkilerden korumak için bu çanta ile sürekli olarak kullanılması önerilir.
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Toz Filtresi

Cihazın çalıştığı ortamdan gelen tozların
cihaz içerisine girişini engeller. Cihazı
filtresiz çalıştırmayınız.

Kullanma Kılavuzu

Cihazın kullanma ve güvenlik talimatlarının yer aldığı dokümandır.
Kullanma  kılavuzunda  yer  alan  talimatlar  dışında  cihazı
kullanmayınız.

3- Çalıştırma Talimatları

Cihaz kullanılmadan önce dikkat edilmesi gereken talimatlar :

1.)  Cihazı  çalıştırmadan önce ortamın ıslak veya nemli  olmamasına özen
gösteriniz.  Cihazı  su  kenarında  ve  doğrudan  güneş  alan  yerlerden  uzak
tutunuz.
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2.)  Toz  filtresini  yuvasına  şekildeki  gibi  yerleştiriniz.  Toz  filtresi  cihazın
içerisine toz girmesini engellemek için kullanılmalıdır.

3.)  İlk  kullanımdan  önce  cihazı  şarj  ediniz.   Şekildeki  gibi  güç  girişi  ile
adaptör bağlantısını yapınız. Cihazın gece boyunca şarj edilmesi önerilir.

4.)  Gebe,  Emziren kadınlar  ve  küçük  çocukların  tedavisinde  kullanımıyla
ilgili klinik bir çalışma yapılmadığından bu hastalarda kullanılmaz.

Genel Talimatlar

** Cihaz çalışırken ön yüzünde yer alan hava giriş ve çıkışlarını 
engellenmediğine emin olun.
Hava girişi ve çıkışı temiz olmalıdır. Foras Oxy’i işitilebilir alarmların 
duyulabileceği bir şekilde yerleştirin.

UYARI  Foras Oxy’i kirli ve dumanlı ortamlarda kullanmayın. Foras Oxy’i,
yanıcı  estetiklerin,  temizlik  maddelerinin  ve  diğer  kimyasal  buharların
bulunduğu ortamlarda kullanmayın.

DİKKAT Cihaz çalışırken,  hava girişini  ve  çıkışını  engellemeyiniz.  Hava
çıkışının engellendiği durumlarda cihaz içerisindeki hava dolaşımı durur ve
bunun sonucunda cihazın sıcaklığı artabilir ve cihaz zarar görebilir.

** Cihazın dik konumda çalıştırıldığına emin olunuz. Yatay kullanım cihaz
performansını etkileyebilir.

** Cihazı beraberinde verilen toz filtresi  ile yerleştiriniz.  Bu toz filtresi
olmadan cihazı çalıştırmayınız.

DİKKAT Cihazın toz filtresini, toz haznesine yerleştirmeden cihazı
çalıştırmayınız.

14 /36



Foras OXY Kullanma Kılavuzu

** Bataryayı yerleştiriniz.
Foras Oxy bataryasını kilit mandalı yukarı kalkana dek yuvasına iterek 
yerleştiriniz.

DİKKAT Foras Oxy’nin bataryası AC veya DC güç kaynaklarında 
beklenmedik bir kayıp yaşanması durumunda, ikincil güç kaynağı görevi 
görür. Foras Oxy’i AC veya DC harici güç kaynağıyla çalıştırdığınızda, 
bataryanın düzgün bir biçimde yerleştirildiğine emin olun.

** Cihazı güç kaynağına bağlayın.

AC giriş fişini güç kaynağına bağlayın. AC elektrik fişini güç kaynağına, güç
çıkışı fişini ise Foras Oxy’e takın. 

DİKKAT Güç  kaynağının  aşırı  ısınmaması  için  hava  dolaşımına
ihtiyaç duyduğunu göz önünde bulundurarak, kaynağı iyi havalandırılan bir
yere  yerleştirin.  Güç  kaynağı  çalışırken  aşırı  ısınabilir.  Güç  kaynağı
kullanmadan önce soğuk olmasına dikkat ediniz.

DİKKAT Güç kaynağı su geçirebilir

DİKKAT Güç  kaynağını  montajlamayınız.  Bu  bileşenlerin
bozulmasına ve/veya güvenlik sorununa yola açabilir.

DİKKAT Güç  kaynağı  girişine,  cihazın  yanında  verilenden  başka
kablo  sokmayın.  Foras  Oxy’i  uzatma  kablosuyla  kullanmayın.  Eğer  bir
uzatma kablosunun  kullanılması  gerekirse,  Foras  Medikale  danışarak  bir
uzatma kablosu edininiz. Aynı uzatma kablosuyla başka cihazlara elektrik
vermeyin.

DİKKAT Bazı  durumlarda  (bkz.  Teknik  Özellikler),  güç  kaynağı
kapatılmamalıdır. Cihaz ekran ışığı  açık kalabilir  veya tamamen sönebilir.
Böyle durumlarda, güç kaynağı bağlantısını birkaç dakika kesin ve yeniden
açın.
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** Nazal kanül hortumunu, bağlantı başlığına bağlayın.

         Foras Oxy’nin üst kısmında yer alan hortum bağlantı başlığına ulaşmak
için kapağı kaldırınız ardından hortum bağlantısını bu başlığa yapınız. 
Nefesin doğru biçimde algılanması ve oksijenin uygun biçimde 
gönderilmesi için 1,5 metreye kadar uzunluğu olan lümen kanül tavsiye 
edilir. Belirli bir kanül kullanırken nefesin doğru bir biçimde algılanması için 
ek titrasyon gerekebilir.

**  Foras Oxy’i AÇ/KAPA butonuna basarak açın

Foras Oxy’nin menüsü ekrana geldiğinde kısa bir  bip sesi  duyulur.  Cihaz
açıldıktan  sonra  ekrana  gelen  menüden  cihazın  hastaya  verdiği  oksijen
seviyesi 1-5 seviyelerinde ayarlanabilir.

** Foras Oxy’nin akış miktarını, hekiminiz tarafından tavsiye edilen orana
ayarlayın.

Foras Oxy’de istediğiniz ayarı yapmak için ekranda bulunan +/- butonlarını
kullanınız.  “+”  buton  akışı  arttırırken,  “-”  buton  ise  akışı  düşürecektir.
Ekranda en son yapılan ayar gözükür.

** Nazal kanülü yüzünüze yerleştirin ve burnunuzla nefes alın.

Foras  Oxy  solunumun başlangıcını  belirler  ve
nefes  alırken  uygun  zamanda  oksijen  verir.
Foras  Oxy  alınan  her  nefesi  algılar  ve  buna
göre  oksijen  gönderir.  Nefes  alma  sıklığınız
değiştiğinde bu değişiklikleri algılar ve sadece
gerek duyulduğunda oksijen gönderir. Eğer çok
hızlı  nefes  alıp  veriyorsanız,  Foras  Oxy  nefes
alışverişinizdeki  düzeni  algılarken,  böyle  bir
şeyin  olması  normaldir.  Foras  Oxy,  normal
olarak  bir  sonraki  nefesi  algılar  ve  ona  göre

16 /36



Foras OXY Kullanma Kılavuzu

oksijen gönderir.  Her  bir  nefes  algılandığında ekranda “T”  işareti  belirir.
Nazal kanülü yüzünüze uygun bir şekilde yerleştirin ve burnunuzla nefes
alın. 

UYARI Cihazı  kullanırken  kendinizi  hasta  ya  da  rahatsız  hissetmeniz
durumunda, hekiminize başvurun.

DİKKAT Foras Oxy,  oldukça temiz bir  oksijen akışı  sağlamak için
tasarlanmıştır.  Oksijen  yoğunluğu  düşerse  “low  oxygen”  alarmı  devreye
girer ve cihaz işitsel ve görsel uyarıda bulunur.

Genel

    Cihaza  giden  elektriği  kesmek  için,  giriş  kablosunu  kaynaktan
(örneğin AC prizi, DC araba çakmağı adaptörü) çıkarın.

     Güç kaynağını belirlenen zamanda sadece bir kaynakla (AC ya da DC)
etkinleştirin. 

Ek Çalıştırma Talimatları

AC Kaynağıyla Evde Kullanım için, AC güç kaynağı kullanarak güç 
kaynağının etkinleştirilmesi için şunları yapınız:

1. AC girişini güç kaynağına bağlayın.

2. 2.  AC elektrik fişini güç kaynağına, güç çıkışı fişini ise Foras Oxy’e 
takın. Evrensel güç kaynağı elektrik almaya başladığında ekranda 
fiş işareti belirecektir.

Foras Oxy Sisteminizin Taşınması

   Foras  Oxy’i  gemide,  arabada  ya  da  trende,  yanınızda  rahatça
taşıyabilirsiniz. Foras Oxy, seyahat esnasında bile evde kullanılıyormuş gibi
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Foras OXY Kullanma Kılavuzu

bir performans sergiler. Seyahat esnasında Foras Oxy’nizin performansını
en üst noktaya taşımak için, şunları yapmanızı öneririz. 

     Seyahat esnasında yanında bulundurmanız gerekenlerin bir listesini 
yapın. Bu liste şunlardan oluşmalıdır:

AC güç kaynağı ve DC güç kablosu

 Gerekli durumlarda fazladan Foras Oxy Bataryası

 Hekiminizin, bakıcınızın ya da seyahat ettiğiniz bölgedeki 
tedarikçilerin numaraları

 Cihazınızın şarjının bitmesi veya bozulması ihtimaline karşın yedek 
oksijen sağlayıcısı

Otomobilde/Karavanda/Gemide/Uçakta Kullanımı
      DC güç kaynağı kullanarak güç kaynağının etkinleştirilmesi için şunları 
yapınız:

1. DC güç çıkışı fişini, Foras Oxy’e takın.

2. DC elektrik fişini güç kaynağına takın. (Araç Çakmağı Adaptörü) 

3. Fişi prize ani hareketlerden kaçınarak yumuşak bir şekilde 
yerleştiriniz.

4. Harici güç kaynağına bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmek için 
cihazın dokunmatik ekranına bakın. Ekranda görülen fiş ikonu 
harici güç kaynağına bağlanıldığını ve kaynağın düzgün bir şekilde 
elektrik verdiğini gösterir.

UYARI   Otomobildeki  güç  prizi,  Foras  Oxy’nin  güç  ihtiyacını
karşılamak  için  uygun  olmalıdır.  Güç  prizi  15  amperlik
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Foras OXY Kullanma Kılavuzu

elektrik yükünü desteklemiyorsa, sigorta atabilir veya priz
hasar görebilir.

UYARI  Sigara  adaptörü  fişinin  ucu  kullanılırken  sıcaklık  ortaya  çıkar.
Sigara çakmağının ucuna,  fişten çıkarıldıktan hemen sonra dokunmayınız
bir süre bekleyiniz.

UYARI  Otomobilin  çakmaklığındaki  sigara  külünü  temizleyiniz  ve
adaptörün fişini uygun şekilde takınız, aksi takdirde cihazınız aşırı derecede
ısınabilir.

UYARI  Güç kaynağını  sigara fişi  dağıtıcısıyla  ya da uzatma kablosuyla
kullanmayınız. Bu DC elektrik girişi kablonuzun ısınmasına sebep olabilir.

UYARI Güç  kaynağına  bağlı  olan  arabanızı  birden  çalıştırmayın.  Bu
durum gerilimin aniden sıçramasına neden olur, bu nedenle DC güç çıkışı
kablosu devre dışı kalabilir ve/veya zarar görebilir.

UYARI  Foras Oxy’i arabada çalıştırmak için, DC kablosunu sigara çakmağı
adaptörüne takmadan önce arabanın motorunu çalıştırın. Araç motorunu
çalıştırmadan cihazı kullanmak aracın aküsünü boşaltabilir.

UYARI  Herhangi bir rakım değişikliği oksijen miktarında değişime neden
olabilir.  Akış  ayarlarınızın  değiştirilmesi  gerekip  gerekmediğini  öğrenmek
için hekiminize veya Foras Medikal’e başvurun.

Uçuş Esnasında Kullanım

Foras Oxy ile uçak seyahatindeyken, havayolu şirketini, uçakta Foras Oxy’i 
kullanacağınıza dair bilgilendirmelisiniz. Hekiminizin imzanın bulunduğu 
raporu da yanınızda taşımanızı öneririz. Raporda şunlar bulunmalıdır: 

 Alarmları duyma/görme ve alarma göre tedbir alma yetiniz.

 Oksijen kullanımının ne zaman gerekli olduğu
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Foras OXY Kullanma Kılavuzu

 Normal çalışma koşulları altında kabindeki basınca karşılık gelen 
maksimum akış oranı

 Bazı  uçaklarda  elektrik  prizi  bulunmaktadır.  Foras  Oxy’nizi  şarj
etmeniz için, prizi  olan bir koltuk seçiniz. Fakat priz sadece bazı
hava  yollarında  ve  uçaklarda  bulunmaktadır.  Seyahatinizi
yapacağınız uçakta elektrik prizi  olup olmadığını kontrol edin ve
cihazınızı,  uçağın  rötar  yapma  ihtimalini  de  göz  önünde
bulundurarak, seyahatinize yetecek kadar şarj edin.

 DC  güç  kablosu,  genelde  herkesin  kullandığı  sigara  çakmağı
adaptörüyle  uyumludur.  Fakat  havayolu  şirketlerinin  elektrik
sunma  konusunda  farklı  politikaları  vardır  ve  uçaktaki  elektrik
prizinin cihazınız için uygun olup olmadığını belirlemek de zordur;
bu  nedenle  Foras  OXY’nin  uçuş  esnasında  kullanımını  önerdiği
adaptörleri tercih ediniz. 

Bataryayı Çalıştırma Talimatları

Bataryayı  yerine  düzgünce
yerleştirin ve şarj edin. Foras
OXY’nin  güç  kaynağıyla
bağlantısını kesin. Foras OXY
batarya  ile  çalışırken,
bataryanın  şarjı  azalır.
Ekranda  bataryanın  tahmini
kalan  yüzdesini
görebilirsiniz.

Foras  OXY,  batarya  şarjının
%25’e  indiğini  algılarsa,
düşük  seviyede  işitsel  ve
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görsel ikaz verir. Batarya boş olduğunda yüksek seviyede işitsek ve görsel
uyarı verir. 

Batarya ömrü düşük olduğunda aşağıdaki maddeleri uygulayınız: 

AC güç kaynağı veya DC kablosu yardımıyla, Foras OXY’i AC veya DC güç
kaynağına bağlayınız. 

Bitik  bataryayı  kilit  mandalını  çıkararak,  yerine yedek  bataryayı  dolu  bir
şekilde yerleştirin. Yedek bataryayı ayrı bir şekilde Foras Medikalden temin
edebilirsiniz.

Foras OXY Taşınabilir Oksijen Konsantratörü şarj edilirken çalıştırılabilir ve
batarya kullanım esnasında şarj olmaya devam eder.

UYARI  Bataryayı  düzenli  olarak  kontrol  etmek  ve  gerektiğinde
değiştirmek  hastanın  sorumluluğudur.  Foras  Medikal,  üretici  firmanın
talimatlarına uyulmadığı durumlarda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Bataryanın Şarj Edilmesi Bataryanın düzgün bir şekilde şarj edilmesi için,
doğru AC ve DC güç çıkışı fişi adaptörleri kullanılmalı ve adaptör güç çıkışına
doğru  bir  şekilde  yerleştirilmelidir.  Şarj  durumunu  gösteren  dokunmatik
ekran ve işitsel alarmları gözlemleyiniz.

NOT   Tamamen  boş  bir  bataryayı  şarj  ederken,  şarj  işlemi  başlangıçta
birkaç saniyeliğine başlayıp kesintiye uğrayabilir.

Bataryanın Korunması ve Bakımı

 Cihaz bataryasını, yalnızca cihaz ile beraber verilen adaptör ile şarj
ediniz.  Foras  Medikal  tarafından  onaylanmış  adaptör  dışında
başka bir adaptör kullanmayınız.

 Firma  tarafından  verilen  batarya  dışında  başka  bir  batarya
kullanmayınız.
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 Bataryayı kendi yuvası dışında başka bir platformda şarj etmeyiniz.

 Bataryanın tam şarj olması 3 saat sürebilir, bu süre boyunca cihaz
kullanılmaya devam edilebilir.

 Bataryanın  şarj  olabilmesi  için  yuvasına  düzgün  takıldığına  ve
mandalın bataryanın ileri geri hareketi engellediğine emin olunuz.

 Batarya  şarj  esnasında  ısınabilir.  Bataryanın  sürekli  kullanımdan
oluşan  ısınmalardan  daha  fazla  bir  ısınma  görürseniz  firma
servisine başvurunuz. 

4- Foras Oxy Taşınabilir Oksijen 
Konsantratörünün İşitsel ve Görsel 
İkazları

Dokunmatik Ekran
Foras  Oxy’nin  dokunmatik  ekranı
dört  bölüme  ayrılmıştır.  Sol  üst
kısımda  cihazın  başla/durdur
butonu  yer  almaktadır.  Bu  buton
yeşil  renkte  iken  cihaz  durma
vaziyetinde, kırmızı renkte iken ise
cihaz çalışıyor vaziyettedir.

 Alt orta kısımda ise cihazın oksijen miktar ayarlama
butonu bulunmaktadır. Bu buton arttır/azalt şeklinde
ayarlanabilir olup 5 ayrı ayar kademesi mevcuttur. Bu
ayar  kademelerinin  hekiminiz  tavsiyesi
doğrultusunda ayarlayınız.
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Ekranın  sol  alt  kısmında  oksijen  seviyesi  ikazları
bulunur. Oksijen seviyesi cihaz oksijen yoğunluğunun
performansını  gösterir.  Bu  yoğunluk  düşmeye
başladığı  durumlarda  cihaz  ekranının  bu  kısmında

görsel ve cihaz tarafından işitsel olarak uyarı verilir.

Dokunmatik Ekran Butonları

Buton Anlamı

Cihazı çalıştırmasını sağlayan güç butonudur. 
Cihaz Çalışmaya başladığı anda kırmızı renge döner.

Cihaz bataryasının tam dolu olduğunu gösterir.

Cihaz bataryasının %50 dolu olduğunu gösterir. 
Batarya Düşük

Cihaz bataryasının %25 olduğunu gösterir. Batarya 
Kritik 

Cihaz bataryasının boş olduğunu gösterir ve başka 
güç kaynağı bağlı değilse cihaz kapanır.

Cihaz bataryasının şarja takılı olduğunu gösterir.

Hastaya giden oksijen performansının normal 
olduğunu gösterir.

Hastaya giden oksijen performansının normalin 
altında olduğunu gösterir.
Hastaya  giden  oksijen  miktarını  5  ayrı  ayar
kademesinde  +/-  butonları  ile  ayarlar.  Cihaz  ekranı
akış miktarının en son ayarlanan miktarı gösterir ve o
ayar kademesinde çalışır.

T Hasta nefes çekişlerinde dokunmatik ekranda beliren
ikondur. Nefes çekişlerinin algılandığını ifade eder.
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Alarm ve İkazlar

İşitsel ve görsel olmak üzere 2 çeşit alarm cihaz üzerinde mevcuttur. İşitsel
uyarılar  tek  ton  olarak  verilir.  Görsel  uyarılar  ise  dokunmatik  ekranda
mevcuttur.

Durum İşitsel İkaz Görsel İkaz

Aç/Kapa anahtarı açık konuma 
getirildiğinde 

Cihazın ekranında yer alan kırmızı 
çalıştırma butonuna basıldığında 

Aç/Kapa anahtarı kapalı konuma 
getirildiğinde 

Cihazın ekranında yer alan yeşil 
çalıştırma butonuna basıldığında 

Düşük oksijen seviyesi 


Normal oksijen seviyesi
 

Düşük batarya seviyesi
 

Cihazın batarya ile kullanımı


Cihazın şarj adaptörüne bağlı 
kullanımı
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Mesaj Ekranı Durum/Faaliyet/Açıklama

Batarya düşük fişe
takın

Batarya  gücü  düşük,  en  fazla  10  dakika
kullanılabilir.  Harici  güç  kaynağını  bağlayın
veya yedek bataryayı takın.

Düşük oksijen
Yoğunlaştırıcı  10  dakikadır  oldukça  düşük
seviyede  oksijen  üretiyor.  Eğer  düzelmez  ise
cihaz tedarikçisine başvurun.

Yüksek sıcaklık
Cihaz  içerisinde  sıcaklık  kritik  seviyenin
üstündedir.  Eğer  düzelmez  ise  cihazı
kullanmayıp, cihaz tedarikçisine başvurun.

Batarya hatası

Bataryada  hata  oluştu.  Batarya  bağlantılarını
kontrol  edin  ve  bataryanın  konsantratöre
doğru  bir  şekilde  takılı  olduğuna  emin  olun.
Aynı batarya yüzünden yeniden hata oluşursa,
bataryayı  kullanmayıp  harici  güç  kaynağı  ile
çalıştırın.

Oksijen sensör hatası
Konsantratörün  sensörü  arızalı.  Cihazı
kullanmaya devam edebilirsiniz. Eğer düzelmez
ise cihaz tedarikçisine başvurun.

Nefes algılanmadı

Konsantratörde  15  dakikadır  hiçbir  nefes
algılanmadı.  Kanülün  konsantratör  kanül
girişine  bağlı  olup  olmadığını  kontrol  edin.
Daha  sonra  kanülün  burnunuza  doğru
yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.



5- Onarım

Karşılaşabileceğiniz bazı durumları aşağıdaki tablodan faydalanarak 
çözebilirsiniz:

Sorun Olası Çözüm Yolu Tavsiye Edilen Çözüm Yolu
Dokunmatik  ekrandaki
bilgilerle,  gösterge
ışıklarıyla  ve/veya
işitsel  ve  görsel
ikazlarda  ortaya  çıkan
herhangi bir sorun

Bkz. Bölüm 4 Bkz. Bölüm 4

Konsantratörün 
Açma/Kapama 
butonuna basıldığında 
çalışmıyor

Bataryanın  şarjı  bitti
ya da batarya yok

Harici  güç  kaynağını
kullanın  ya  da  bataryayı
tamamen  şarj  olmuş
bataryayla değiştirin.

AC güç kaynağına 
doğru bir şekilde 
bağlanmıyor.

Güç kaynağı bağlantısını 
kontrol edin ve yeşil 
ışığının yandığını 
doğrulayın.

DC kablosu doğru bir 
şekilde takılmadı.

Konsantratördeki ve araç 
çakmaklık girişi veya DC 
güç kaynağı girişlerini 
kontrol edin.

Arıza Cihaz tedarikçisine 
başvurun.

Sorun Giderme (devamı)

Sorun Olası Çözüm Yolu Tavsiye Edilen Çözüm Yolu

Oksijen
yok

Yoğunlaştırıcı çalıştırılmıyor. Yoğunlaştırıcıyı çalıştırmak için 
Açma/Kapama butonuna basın.

Kanül düzgün bir şekilde 
bağlanmadı ya da nazal kanül 
hortumu 
dolandı/büküldü/tıkandı.

Kanül ve kanülün yoğunlaştırıcıyla 
bağlantısını kontrol edin.



6- Temizlik, Koruma, Bakım ve Kalibrasyon

Nazal Kanülün Değiştirilmesi

Nazal kanül düzenli  bir şekilde değiştirilmelidir. Nazal kanül değişimi için
Foras  Medikalin  tavsiye  ettiği  ürünleri  kullanınız.  Bu  ürünler  için  yetkili
tedarikçilerle iletişime geçebilirsiniz. Nefesin doğru bir biçimde algılanması
için 1,5 metrede uzun kanül kullanılmamasını tavsiye ederiz. 1,5 metrede
uzun kanül kullanımı için cihaza ek ayar yapılması gerekebilir
Nazal  kanül  hortumunun  bükülmelere  karşı  kullanıcı  tarafından  kontrol
edilmesi  gerekebilir.  Hortumun  büküldüğü/tıkandığı  durumlarda  cihaz,
hasta nefesini algılamaz ve hastaya oksijen gitmez. 

Cihaz Dış  Kutusunun Temizlenmesi

Cihaz dış kutusunu nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. Cihazın içerisine su
girmesini önlemek için nem bez seviyesini oldukça düşük tutunuz. Cihazın
içine su kaçması elektrik çarpmasına ve/veya cihaz arızasına sebep olabilir.
Bu  kullanım  kılavuzunun  önerdiği  dışında  başka  bir  şekilde  temizleme
yapmayınız.

Kalibrasyon

Taşınabilir  Oksijen  Konsantratörü  en  az  yılda  1  sefer  kalibre  edilmesi
gerekmektedir.

Filtrenin Temizlenmesi ve Değiştirilmesi
Cihaz  hava  girişi  yuvasına  yerleştirilen  toz  filtresinin  haftalık  temizliği
yapılmalıdır.  Bu  filtreye,  havanın  geldiği  yönün  tersine  hava  tutarak
üzerindeki  tozları  uzaklaştırabilirsiniz.  Ardından  su  ile  filtreyi  temizleyin
daha sonra kuruyana kadar cihaza yerleştirmeyin. Yedek parça filtresi satın
almak için yetkili tedarikçiye başvurunuz.



Diğer Servis ve Bakımları

Cihaz  parçalarının  yetkili  servis  dışında  demontajını/montajını
yaptırmayınız.  Cihaz  aksesuarlarını  onarım  bölümünde  bahsedilenler
dışında başka bir işlem yapmayınız. Parçalarının yetkili servis dışında başka
bir  kişi  tarafında  müdahalesi/sökülüp  takılması  sonucu  cihazın  garantisi
devre  dışı  kalacaktır.  Kullanma kılavuzunda bahsedilen  durumlar  dışında
başka durumlarla karşılaştığınız zaman yetkili servise başvurunuz.

Yoğunlaştırıcının ve Aksesuarlarının İmha Edilmesi

Foras Oxy Taşınabilir Oksijen Konsantratörünün imhası ve geri dönüşümü
içi  bulunduğunuz  yerin  yerel  yönetmeliklere  uyunuz.  Atık  Elektrikli  ve
Elektronik  Cihazlar  Yönetmeliğine  göre  gruplara  ayrılmamış  belediye
çöplerinde cihazı  imha  etmeyiniz/atmayınız.  Cihaz  üzerinde  batarya  geri
dönüştürülmemelidir.  İmha  talimatları  için  yetkili  tedarikçiyle  iletişime
geçiniz.



7- Kullanılan Semboller

Semboller Anlamı

UYARI “UYARI”, hastanın güvenliğinin tehlikeye 
girebileceği durumları temsil eder.

DİKKAT “DİKKAT”, tedbir alınması gerektiğini ve bakım 
talimatlarına uyulması gerektiğini gösterir

Talimatlar için kullanım kılavuzuna bakın.

AC gücü ifade eder.
DC gücü ifade eder.

Cihazın kullanımı esnasında sigara içmeyiniz.

Cihaza ateşle yaklaşmayınız.

Talimatlar için kullanım kılavuzuna bakınız.

Üretici firma

Avrupa Yetkili Temsilcisi

Kuru tutunuz.

Sadece kapalı ve kuru yerlerde saklayınız.

Makine yağlarını cihaz üzerinde kullanmayınız.

Cihazın parçalarını ayırmayınız/montajlamayınız. 
Yardım için yetkili tedarikçiyle iletişime geçin.

Sokak çöplerinde imha etmeyiniz.

BF tipi kalp ilacı olarak kullanılmamaktadır.



II. Sınıf Cihaz

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği de dahil olmak üzere AB 
yönetmeliklerine uygunluk ve Onay kuruluş kimlik no

Elektriksel Güvenlik İşareti

RF simgesi

8- Foras Oxy Sistem Özellikleri

Boyutlar: En x Boy x Yükseklik: 7,6 x 28 x 26 cm
Ağırlık: 2,75 kg
Ses: 50 dBA’dan az
Oksijen Yoğunluğu: %90±3 (Tüm akış ayar kademelerinde)
Oksijen Akış Ayar 
Kademesi: 1-5 (1’den 5’e kadar)
Güç:
AC güç kaynağı:
DC güç kablosu:
Batarya:

AC Girişi: 100-240 V AC /  50-60 Hz
DC Girişi: 19 V DC 5A
Voltaj: 14,8 ile 16,8 V DC

Batarya ile Çalışma Süresi 4 saate kadar
Bataryayı Şarj Etme Süresi 3 saate kadar
Cihazın Kullanıldığı Ortam 
Koşulları

Sıcaklık: 2 oC ile 40oC 
Nem: %10 ile %95, yoğunlaşmayan
Rakım: 0 ile 3000 metre arası



Cihazın Nakliye ve 
Saklama Koşulları

Kuru bir ortamda muhafaza ediniz ve dik 
tutunuz. 
Sıcaklık: -10 ile 50oC 
Nem: %10 ile %95, yoğunlaşmayan
Rakım: 0 ile 3000 metre arası

Sınıflandırma
Çalıştırma Modu:

Devamlı Görevi

Elektrik Çarpmasına Karşı 
Koruma Yolu

II. Sınıf

Konsantratör 
Bileşenlerinin Elektrik 
Çarpmasına Karşı Koruma 
Derecesi

BF Tipi (Kalp ilacı ile kullanılmamaktadır.)

Cihazı Taşıma Çantasının 
Dışında Kullanırken, 
Cihazın Bileşenlerinin su 
almasını önleme derecesi

IP22- Mahfazanın normal konumundan 15’’ 
yana yattığı durumlarda, dikey olarak 
damlayan sular 12,5 mm’den küçük katı 
nesnelerin içeri girmesini önleyemez.

ELEKTROMANYETİK UYGUNLUK

Foras OXY Taşınabilir Oksijen Konsantratörü, 93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihaz 
Direktifindeki elektromanyetik uygunluk sınırlamalarına uygundur (EN 
55011 B Sınıfı ve EN 60601 1-1-2). EMC 60601-1-2 gereklilikleri 
tamamlanmıştır 

Kılavuz ve Üreticinin Açıklaması – Elektromanyetik 
Bağışıklık:

Oksijen  Konsantratörü,  aşağıda  tanımlanan  elektromanyetik  ortamda
kullanıma  uygundur.  Kullanıcı,  Konsantratörü  böyle  bir  ortamda
kullanmalıdır.



Bağışıklık 
Testi

IEC 60601
Test 
Seviyesi  

Uygunluk
Seviyesi 

Elektromanyetik 
Ortam-Kılavuz

Yayılan RF
IEC 61000-4-6

Işınan RF
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz
ila 80 MHz

3V/m
80 MHz
ila 2,5 GHz

3 Vrms

3V/m

Taşınabilir ve mobil iletişim 
cihazları, kabloları da dahil olmak 
üzere, konsantratörün hiçbir 
parçasına, vericinin frekansına denk
olarak hesaplanan uzaklıktan daha 
yakın bir yerde bulunmamalıdır.
Tavsiye edilen uzaklık:
d=1.2√P 150 kHz ila 80 MHz
d=1.2√P 80 MHz ila 800 MHz
d=2.3√P 800 MHz ila2.5 GHz
Verici üreticisine göre, P vericinin 
watt (W) oranını veren maksimum 
çıkış gücüdür, d ise tavsiye edilen 
uzaklığın metre (m) cinsidir.
RF vericilerinin elektromanyetik 
alan araştırmalarıyla belirlenen alan
şiddeti, her frekans aralığındaki 
uygunluk seviyesinden az olmalıdır.
Üzerinde aşağıdaki sembolleri 
taşıyan cihazlara karışma meydana 
gelebilir: 

Elektrostatik 
boşaltım (ESD)

IEC 61000-4-2

�± 6 kV temas

�± 8 kV hava

�± 6 kV 
temas

�± 8 kV hava

Yer, ahşap, beton ya da seramik 
fayans olmalıdır. Eğer yerler 
sentetik maddeyle kaplanırsa, nem 
oranı en az %30 olmalıdır.

Elektriksel hızlı 
geçici/ rejim 
patlama

EC 61000-4-4

Güç kaynağı 
hatları için ± 2 
kV

Giriş/ çıkış 
hatları için ± 1 
kV

Güç kaynağı
hatları için ±
2 kV

Giriş/ çıkış 
hatları için ±
1 kV

Şebekenin güç kalitesi, tipik bir iş 
yeri veya hastaneninki gibi 
olmalıdır.

Gerilim Darbesi

IEC 61000-4-5

Hattan/hatlard
a hatta/hatlara
± 1kV

Hattan/hatl
arda 
hatta/hatlar
a ± 1 kV

Şebekenin güç kalitesi, tipik bir iş 
yeri veya hastaneninki gibi 
olmalıdır.



Hattan/hatlard
an toprağa ±2 
kV

Hattan/hatl
ardan 
toprağa ±2 
kV

Güç kaynağı girişi 
hattındaki voltaj 
düşmesi, kısa 
kesintiler ve 
voltaj değişimleri

IEC 61000-4-11

<% 5UT (UT’e 
daldırma>%95)
0,5’lik devir 
için
<% 5UT (UT’e 
daldırma %60)
5 devir için

25 döngü için 
%70
UT (%30 dip in 
UT)

<% 55UT (>
%95 UT’e 
daldırma>%95)
5 saniye için

<% 5UT 
(UT’e 
daldırma>
%95)
0,5’lik devir 
için
<% 5UT 
(UT’e 
daldırma 
%60)
5 devir için

25 döngü 
için %70
UT (%30 dip
in UT)

<% 55UT (>
%95 UT’e 
daldırma>
%95)
5 saniye için

Şebekenin güç kalitesi, tipik bir iş 
yeri veya hastaneninki gibi 
olmalıdır. [ME
CİHAZI veya ME SİSTEMİ] 
kullanıcısının, güç şebekesinde 
kesintiler meydana gelmesine 
rağmen çalışmaya devam etmesi 
gerekiyorsa, [ME CİHAZI veya ME
SİSTEMİ’nin] kesintiye uğramayan 
bir güç kaynağı veya bataryayla 
çalıştırılması gerekmektedir.

Güç frekansı
(50/60 Hz) 
manyetik alanı

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Güç frekansı manyetik alanlarının 
seviyesi, normal bir hastane veya ev
ortamı gibi tipik yerlerdeki gibi 
olmalıdır.

 NOT: 80 MHz ve 800MHz’de daha yüksek frekans aralığı 
geçerlidir.

 NOT: Verilen bu bilgiler her durum için geçerli olmayabilir. 
Yapıların, nesnelerin ve insanların neden olduğu soğurulma, 
elektromanyetik yayılımı etkiler.

 NOT: UT, test seviyesinin uygulanmasından önceki ana A.C 
voltajıdır.



a:  Telsiz  (hücresel  /  kablosuz)  radyo  ve  kara  mobil  radyolarının  baz
istasyonları, amatör radyolar, AM ve FM radyo yayınları ve TV yayınları gibi
sabit  vericilerin alan şiddeti  tam olarak hesaplanamaz.  Sabit  RF vericiler
nedeniyle  elektromanyetik  alanlara  ulaşmak  için,  elektromanyetik
alanlarda  araştırma  yapılmalıdır.  Konsantratörlerin  kullanıldığı  yerde
ölçülen alan şiddeti, yukarıda verilen RF uygunluk seviyesinin üstündeyse,
konsantratör çalıştırılırken gözlemlenmelidir. Eğer konsantratör normal bir
şekilde çalışmıyorsa, ek önlemler alın, örneğin cihazın yönünü veya yerini
değiştirmek gibi.

b:  150  kHz  ila  80  MHz  frekans  aralığının  üstündeyken,  alan  şiddeti
3V/m’den az olmalıdır.

Yoğunlaştırıcıyla Taşınabilir ve Mobil İletişim Cihazları
Arasında Olması Gereken Uzaklık:
Bu konsantratör, RF arızalarının kontrol edildiği, elektromanyetik alanlarda
kullanılır. Konsantratörün kullanıcısı, taşınabilir ve mobil iletişim cihazlarıyla
(vericilerle)  kendi  cihazı  arasında,  iletişim  cihazlarının  maksimum  çıkış
gücüne  göre  olması  gereken  minimum  mesafeyi  koruyarak
elektromanyetik karışmaları önleyebilir.

Aşağıda  listelenmemiş,  maksimum  çıkış  gücüne  sahip  vericiler  ve
konsantratörün  arasında  olması  gereken  mesafe,  metre  olarak  (m)  d,
vericinin  frekansına  denk  olarak  bulunabilir,  verici  üreticisine  göre,  P
vericinin watt (W) oranını veren maksimum çıkış gücüdür.

Vericinin
maksimum
güç çıkışı (W)

Vericinin Frekansına Göre Olması Gereken Uzaklık (M)
150 kHz ila 80 MHz

d=1.2√P
80 MHz ila 800

MHz
d=1.2√P

800 MHz ila 2.5 GHz
d=2.3√P

0.01 0.12 0.12 0.23
0.1 0.38 0.38 0.73
1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3
100 12 12 23

 80 MHz ve 800 MHz’de, yüksek frekans aralığına göre uzaklık belirlenir.

 Verilen bu bilgiler her durum için geçerli olmayabilir. Yapıların, nesnelerin 
ve insanların neden olduğu soğurulma, elektromanyetik yayılımı etkiler.



Kılavuz ve Üreticinin Açıklaması – Elektromanyetik 
Yayınlar
Konsantratör,  aşağıda belirtilen manyetik alanlarda kullanılır.  Kullanıcının
cihazı böyle bir ortamda kullanması gerekmektedir.

Yayın Testi Uygunluk Elektromanyetik Ortam- Kılavuz
RF yayını CISPR 11 1. Grup Konsantratör RF enerjisini sadece cihazın iç işlevleri 

için kullanır. Bu nedenle, RF yayınları çok düşüktür 
ve etrafındaki cihazlara karışmazlar.

RF yayını CISPR 11 B Sınıfı Yoğunlaştırıcı, binalara elektrik sağlayan düşük 
voltajlı güç kaynağı ağlarına doğrudan bağlı olan ve 
ülke içi kurumlar da dahil olmak üzere tüm 
kurumlarda kullanılabilir.

Harmonik Yayınlar
IEC 61000-3-2

A Sınıfı

Voltaj değişimleri/
titreşimli yayınlar
IEC 61000-3-3

Uyum

EMC DENEY SONUÇLARI (Ref: Eldaş 60601-1-2 EMC-1501-(01-16) ya göre
uygundur.)
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