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עברית שימוש מיועד, התוויות נגד ואמצעי 1
זהירות כלליים

שימוש מיועד, התוויות נגד ואמצעי זהירות כלליים   פרק 1

שימוש מיועד

מחולל החמצן Inogen One® G2 נועד לשימוש לפי מרשם בקרב מטופלים שלהם נחוצה השלמת 
חמצן. הוא מספק ריכוז גבוה של חמצן, וביחד עם צינורית אף, משמש לתיעול החמצן מהמחולל אל 

המטופל. ניתן להשתמש ב-Inogen One® G2 בבית, במוסדות, בכלי רכב, במטוסים ובמגוון סביבות 
ניידות.

משך החיים הצפוי של מערכת החמצן Inogen One® G2 הוא 5 שנים, להוציא הסוללות, שלהן משך 
חיים צפוי של 500 מחזורי טעינה/פריקה מלאים.

על-פי החוק הפדרלי של ארה”ב, יכול התקן זה להימכר רק על-ידי רופא או בהוראת  זהירות   
רופא. חוק זה עשוי לחול גם במדינות נוספות.

שימוש בצינורית אשר אינה צינורית עם הספק זרימה גבוה )כגון Salter 1600Q( עלול  זהירות   
להגביל את אספקת החמצן ו/או את החיבור לחיבורי

מומלץ לדאוג לזמינות של מקור חמצן חלופי למקרה של הפסקת חשמל או תקלה  אזהרה   
מכנית. יש להתייעץ בספק הציוד לבירור סוגים מומלצים של מערכות גיבוי.

המטופל נושא באחריות להסדרת גיבוי של אספקת חמצן חלופית במהלך נסיעות;    זהירות 
חברת Inogen לא תישא בשום חבות בגין הפרה מצד אחרים של המלצות היצרן.

! C

עברית
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התוויות-נגד
התקן זה לא נועד לשמש בתור מערכת החייאה או מערכת תומכת-חיים. אזהרה   

 
בנסיבות מסוימות, השימוש בטיפול חמצן שלא במסגרת מרשם עלול להיות מסוכן.  זהירות    

יש להשתמש בהתקן זה במסגרת מרשם מרופא בלבד.

ייתכן שיידרשו ניטור או השגחה נוספים במקרה של מטופלים שמשתמשים בהתקן  זהירות   
זה ואינם יכולים לשמוע או לראות אזעקות או להביע אי-נוחות. אם המטופל מגלה 

סימנים כלשהם של אי-נוחות, יש לפנות מיד לרופא.
 

Inogen One® G2 לא נועד ולא צוין לשימוש בשילוב עם מכשיר אדים, נבולייזר או  זהירות   
כאשר הוא מחובר לכל ציוד אחר שהוא. השימוש בהתקן זה יחד עם מכשיר אדים, 

נבולייזר או כשהוא מחובר לכל ציוד אחר עלול לפגוע בביצועים ו/או בציוד. אין לבצע 
שינויים במחולל Inogen One® G2. כל שינוי שיבוצע בציוד עלול לפגוע בביצועים או 

בציוד, ויוביל לביטול האחריות.

! C

! C

! C

אמצעי זהירות כלליים

ההתקן מפיק גז חמצן מועשר, המאיץ בעירה. אין להתיר עישון או להבות פתוחות  אזהרה   
בטווח של 3 מטר מהתקן זה במהלך השימוש בו.

אין לטבול את Inogen One® G2 או כל אביזר שלו בנוזל. אין לחשוף למים או  אזהרה   
למשקעים. אין להפעיל כאשר חשוף לגשם. הדבר עלול לגרום התחשמלות ו/או 

נזק.
 

 Inogen One® G2 אין להשתמש בשמן, חומר סיכה )גריז( או מוצרים מבוססי-נפט על זהירות   
 או בקרבה אליו. 

בשום נסיבות שהן אין להשאיר את Inogen One® G2 בסביבה שעשויה להגיע  זהירות   
לטמפרטורה גבוהה, כגון במכונית ריקה מנוסעים בסביבות עם טמפרטורה גבוהה. 

הדבר עלול לגרום נזק להתקן.
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עברית

Inogen One® G2 חלקים חשובים של מחולל החמצן

 תיאור של מחולל החמצן
 Inogen One® G2

תיאור של מחולל החמצן Inogen One® G2   פרק 2

2

לחצן 
הפעלה/כיבוי

נורת התראה/
אזעקה

תצוגהבקרת זרימה

 
לחצן תאורת 
צג אחורית

נורת זיהוי 
נשימה

לחצן 
אזעקה 
קולית

עברית
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פקדי משתמש

לחצן הפעלה/כיבוי 
.)OFF( לחץ והחזק למשך שנייה אחת כדי לכבות ,)ON( לחץ פעם אחת כדי להפעיל

לחצן אזעקה קולית 
 לחיצה על לחצן זה תפעיל ותכבה את ההתראה הקולית של זיהוי נשימה 

.Inogen One® G2-ב
מצב ברירת מחדל. כאשר Inogen One® G2 מופעל, ההתראה הקולית של זיהוי    .1  

נשימה מושבתת. באזור חיווי המצב שבצג יופיע סמל פעמון עם X עליו במצב      
ברירת מחדל.    

מצב התראה של זיהוי נשימה. Inogen One® G2 יפעיל התראה עם אותות   .2   
קוליים ולא וחזותיים לציון “no breath detected” )לא זוהתה נשימה( כאשר      

מצב זה מופעל זוהתה נשימה למשך 60 שניות, וההתקן יעבור למצב פעימה       
אוטומטית. לאחר שתזוהה נשימה נוספת, ההתקן יצא ממצב פעימה אוטומטית, ויספק      

כרגיל בעת השאיפה.    
סמל פעמון יופיע באזור חיווי המצב שבצג, ויהבהב באור אדום, ותופיע בצג הודעה      

כאשר ההתראה מופעלת בהגדרות.    
 

לחצני בקרה להגדרת מצבי זרימה 
השתמש בלחצני הבקרה – או + להגדרת מצבי הזרימה כדי לבחור את עוצמת 

הזרימה כפי שמופיע בצג. יש שש הגדרות, מ-1 עד 6.   

לחצן תאורת צג אחורית 
לחץ להפעלה; כבה באופן אוטומטי לאחר 10 שניות.

ממשקי משתמש

תצוגה
מסך זה מראה מידע בנושא הגדרת הזרימה, מצב הכוח, חיי הסוללה ושגיאות. 

אם תרצה להחליף את השפה המופיעה במסך ה-LCD של Inogen, צור קשר עם 
.Inogen שירות הלקוחות של
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עברית

תיאור של מחולל החמצן Inogen One® G2   פרק 2

ממשקי משתמש  )המשך( 

נורות חיווי
נורית אדומה תציין שינוי במצב ההפעלה או מצב אשר יש לטפל בו 
)אזעקה(. לאור מהבהב יש עדיפות גבוהה יותר מאשר לאור רצוף. 

 
אותות קוליים

אות קולי )צפצוף( מציין שינוי במצב ההפעלה או מצב אשר יש לטפל בו 
)אזעקה(. צפצופים בתדירות גבוהה יותר מציינים מצבים בעלי עדיפות 

גבוהה יותר. 

חיבורי קלט/פלט

מסנן חלקיקים
על המסנן להימצא במקומו בקצה היניקה של המחולל במהלך הפעולה, 

כדי לשמור על ניקיון האוויר הנכנס.   

חיבור פיית הצינורית
 Inogen-צינורית האף מתחברת לפייה זו לצורך יציאת אוויר מחומצן מ

.One® G2

DC כניסת זרם
חיבור למקור כוח חיצוני מספק הכוח האוניברסלי.

USB יציאת
משמשת לצורכי שירות בלבד.
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אפשרויות אספקת כוח

סוללות ליתיום-יון נטענות בודדות וכפולות 
הסוללה תאפשר הפעלה של Inogen One® G2 ללא חיבור למקור כוח 
חיצוני. כאשר הסוללה טעונה במלואה, סוללה בודדת תספק בין 2 ועד 5 

שעות הפעלה; סוללה כפולה תספק בין 4 ועד 10 שעות הפעלה. הסוללה 
נטענת כאשר היא מותקנת כראוי ב-Inogen One® G2, והמחולל מחובר 

לזרם AC או DC. זמן הטעינה הוא עד 4 שעות לסוללה בודדת ועד 8 
 שעות לסוללה כפולה. עיין במידע בפרק “טיפול ותחזוקה של הסוללה”.  

ספק הכוח האוניברסלי
סקירה

 Inogen One® G2 משמש להפעלת מחולל )BA-107/207(  Inogen ספק הכוח האוניברסלי של
ממקור זרם AC או ממקור זרם DC. הדבר מאפשר למשתמש להפעיל את המחולל בבית, ברכב או 

.DC או AC במקומות אחרים שבהם זמין כוח

תיאור
 Inogen נועד ספציפית לשימוש עם מחולל החמצן Inogen One® G2 ספק הכוח האוניברסלי של

IO-200(  One® G2(. ספק הכוח האוניברסלי מספק את הזרם והמתח המדויקים הנחוצים להפעלה 
בטוחה של Inogen One® G2, והוא נועד לפעול ממקורות זרם AC ו-DC הנקובים. במהלך השימוש 
במקורות זרם AC, ספק הכוח מתאים עצמו באופן אוטומטי למתח כניסה של 100-240 וולט )50-60 

הרץ(, מה שמאפשר שימוש עם רוב מקורות החשמל הקיימים בעולם.  

ספק הכוח האוניברסלי יטען את הסוללה של Inogen One® G2 כאשר נעשה בו שימוש עם כוח כניסה 
 AC או עם ספק כוח DC, כגון זה הנמצא ברכב. 

Ino-  עקב מגבלות החשמל בכלי טיס, לא ניתן להשתמש בספק הכוח האוניברסלי לטעינה של סוללת
gen One® G2 בכלי טיס.

ספק הכוח האוניברסלי משמש יחד עם הרכיבים שלהלן:
Inogen One® G2 ספק כוח עם כבל יציאת כוח מחובר, להתחברות אל •

• כבל כניסת כוח DC של מצת סיגריות ברכב 
AC כבל כניסת זרם •
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עברית

תיאור של מחולל החמצן Inogen One® G2   פרק 2

אין להשתמש בספקי כוח או בכבלי חשמל מלבד אלו המצוינים במדריך זה. השימוש    אזהרה 
בספקי כוח או בכבלי חשמל מלבד אלו שצוינו עלול לגרום סיכוני בטיחות ו/או לפגוע 

בביצועי הציוד.
אין ללפף כבלים מסביב לספק הכוח לצורך אחסון. אין להניע, לגרור או להניח חפצים    

על הכבל. יש להרחיק ילדים ובעלי חיים מהכבל. הדבר עלול לגרום נזק לכבלים ולמנוע 
אספקת חשמל למחולל.

! C

* מראה המוצר בפועל עשוי להיות שונה.

תקע יציאת כוח

ספק הכוח האוניברסלי

LED נורית חיווי

AC כניסת

*)RP- 122 ’לשימוש ברכב/מגורון/כלי שיט/כלי טיס )מס DC תקע חשמל של מצת סיגריות

)DC( כניסת זרם ישר

*AC תקע זרם

BA-107 ’דגם מס



8

תקע יציאת כוח

ספק הכוח האוניברסלי

LED נורית חיווי

AC קלט

תקע חשמל של מצת סיגריות DC לשימוש ברכב/
*)RP- 222 ’מגורון/כלי שיט/כלי טיס )מס

DC כניסת

*AC תקע זרם

BA-207 ’דגם מס

* מראה המוצר בפועל עשוי להיות שונה.

אין להשתמש בספקי כוח או בכבלי חשמל מלבד אלו המצוינים במדריך זה. השימוש    אזהרה 
בספקי כוח או בכבלי חשמל מלבד אלו שצוינו עלול לגרום סיכוני בטיחות ו/או לפגוע 

בביצועי הציוד.
אין ללפף כבלים מסביב לספק הכוח לצורך אחסון. אין להניע, לגרור או להניח חפצים    

על הכבל. יש להרחיק ילדים ובעלי חיים מהכבל. הדבר עלול לגרום נזק לכבלים ולמנוע 
אספקת חשמל למחולל.

! C
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עברית

תיאור של מחולל החמצן Inogen One® G2   פרק 2

נורית בקרה
LED נורית

תקע יציאת כוח*

AC ספק כוח

AC כניסת

*AC תקע זרם

BA-301 ’דגם מס

אין להשתמש בספקי כוח או בכבלי חשמל מלבד אלו המצוינים במדריך זה. השימוש    אזהרה 
בספקי כוח או בכבלי חשמל מלבד אלו שצוינו עלול לגרום סיכוני בטיחות ו/או לפגוע 

בביצועי הציוד.
אין ללפף כבלים מסביב לספק הכוח לצורך אחסון. אין להניע, לגרור או להניח חפצים    

על הכבל. יש להרחיק ילדים ובעלי חיים מהכבל. הדבר עלול לגרום נזק לכבלים ולמנוע 
אספקת חשמל למחולל.

! C

* מראה המוצר בפועל עשוי להיות שונה.
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תקע חשמל של 
 DC מצת סיגריות
לשימוש ברכב/
מגורון/כלי שיט/כלי 
טיס*

נורית 
בקרה 

LED

תקע יציאת כוח 

DC ספק כוח

BA-302 ’דגם מס

אין להשתמש בספקי כוח או בכבלי חשמל מלבד אלו המצוינים במדריך זה. השימוש    אזהרה 
בספקי כוח או בכבלי חשמל מלבד אלו שצוינו עלול לגרום סיכוני בטיחות ו/או לפגוע 

בביצועי הציוד.
אין ללפף כבלים מסביב לספק הכוח לצורך אחסון. אין להניע, לגרור או להניח חפצים    

על הכבל. יש להרחיק ילדים ובעלי חיים מהכבל. הדבר עלול לגרום נזק לכבלים ולמנוע 
אספקת חשמל למחולל.

! C

* מראה המוצר בפועל עשוי להיות שונה.
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עברית Inogen One® G2 אביזרי

אין להשתמש בספקי כוח, במתאמים או באביזרים מלבד אלה המצוינים במדריך     אזהרה 
זה. השימוש באביזרים מלבד אלה שצוינו עלול לגרום סיכוני בטיחות ו/או לפגוע    

בביצועי הציוד.   

צינורית אף
יש להשתמש בצינורית אף עם Inogen One® G2, על מנת לספק חמצן 

 מהמחולל. מומלץ להשתמש בצינורית לומן אחד באורך של 7.6 מטר 
25( רגל( לכל היותר, כדי להבטיח זיהוי נשימה ואספקת חמצן תקינים.

סכנת חנק. יש להרחיק את הצינוריות מילדים ומבעלי חיים. אזהרה   

הארכת הצינורית עשויה להפחית את הרעש הנשמע במהלך אספקת בולוס חמצן.  הערה   
בעת שימוש בצינורית באורך 7.6 מ’ )25 רגל( עם Inogen One® G2, ייתכן שיהיה    

צורך בהעלאה של הגדרת מצב הזרימה.

תיק נשיאה
תיק הנשיאה מספק כיסוי הגנה עם ידית ורצועה לכתף, כדי שתוכל לשאת את 

Inogen One® G2. ניתן להפעיל את Inogen One® G2 באמצעות סוללה 
במהלך ההעברה עם תיק הנשיאה.

עגלה
העגלה מצוידת בגלגלים ובידית טלסקופית, להעברה 

 Inogen ניתן להפעיל את .Inogen One® G2 קלה של
One® G2 באמצעות סוללה במהלך ההעברה. הנח את 

תיק הנשיאה על העגלה. ודא שידית העגלה מוכנסת 
בין הרצועה האלסטית שבגב תיק הנשיאה לבין חזית 

תיק הנשיאה.

תיאור של מחולל החמצן Inogen One® G2   פרק 2

! C

! C
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Inogen One® G2 אביזר אופציונלי של

מטען סוללות חיצוני
חבר את כבל אספקת כוח AC של מטען הסוללות החיצוני לשקע   .1

חשמלי.
חבר את ספק כוח AC של מטען הסוללות החיצוני למטען הסוללות.   .2

החלק את המטען על גבי הסוללה של Inogen One G2 על-ידי   .3
לחיצה ונעילה לתוך המטען. 

כאשר הסוללה נמצאת במקום המתאים, אור אדום רציף יציין   .4
שהסוללה נמצאת בטעינה. 

כאשר נדלק אור ירוק, פירוש הדבר הוא שהסוללה טעונה במלואה.  .5

יש להימנע מנגיעה במגעי החשמל השקועים של מטען הסוללות החיצוני; נזק למגעים עלול  זהירות   
להשפיע על תפקוד המטען. 

מגעים אלה אינם מחוברים לאספקת כוח, אלא אם מחוברת סוללה הנמצאת בטעינה  הערה   

על מנת לסלק לחלוטין את הזרם ממטען הסוללות החיצוני, יש לנתק את התקע. הערה   
 

Inogen One G2 תרמיל
דרך חלופית/אופציונלית לנשיאת Inogen One® G2 ללא ידיים, באופן נוח יותר 

ומבלי להפריע לך, עם כיסים נוספים עבור אביזרים.

.Inogen כדי להזמין, נא להתקשר אל שירות הלקוחות של



13

עברית

הוראות הפעלה

הוראות הפעלה   פרק 3

3

! C

יניקה

פליטה

הוראות כלליות

1.  מקם את Inogen One® G2 במקום מאוורר
פתחי יניקת ויציאת האוויר חייבים להיות חשופים.

יש להציב את Inogen One® G2 באופן שיאפשר שמיעה של אזעקות קוליות.

יש להימנע משימוש ב-Inogen One® G2 בנוכחות של מזהמים, עשן או אדים. אין    אזהרה 
להשתמש ב-Inogen One® G2 בנוכחותם של חומרי הרדמה דליקים, חומרי ניקוי 

או אדים כימיים אחרים.
 

אין לחסום את יניקת או פליטת האוויר במהלך פעולת ההתקן.   זהירות 
חסימה של זרימת האוויר או קרבה למקור חום עלולה לגרום לעלייה פנימית של    

חום ולכיבוי של המחולל או גרימת נזק לו.

 
ש לוודא שמסנן החלקיקים נמצא במקומו.  .2

יש להפעיל את Inogen One® G2 רק כאשר מסנן החלקיקים  זהירות   
נמצא במקומו. חלקיקים הנשאבים לתוך המערכת עלולים לגרום 

נזק לציוד.

3.    התקן את הסוללה. 
הכנס את הסוללה של Inogen One® G2 על-ידי החלקת הסוללה למקומה 

ונעילתה בתחתית המחולל.
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הסוללה של Inogen One® G2 משמשת בתור ספק כוח משני, במקרה של אובדן    זהירות 
 Inogen One® G2 חיצונית. כאשר DC או AC מתוכנן או בלתי-צפוי של אספקת זרם

מופעל באמצעות אספקת זרם AC או DC חיצונית, יש להקפיד על חיבור תקין של סוללת 
Inogen One® G2 בתוך היחידה. הליך זה ימנע הפסקות בהפעלה, ויוביל להפעלה של 

כל האזעקות וההתראות במקרה של אובדן אספקת החשמל החיצונית.

לסוללה של Inogen One® G2 נדרשת טעינה ראשונית מלאה ללא הפרעות, ממצב  הערה   
 Inogen One® אין להפעיל את .AC למקור זרם Inogen One® G2 ריק, על-ידי חיבור
G2 באמצעות סוללה לפני השלמת הטעינה הראשונית. בסיום הטעינה הראשונית, ניתן 

להשתמש בסוללה בכל רמת טעינה.

חבר את ספק הכוח האוניברסלי.  .4
חבר את תקע זרם ה-AC לספק הכוח האוניברסלי. חבר את תקע זרם AC למקור 

החשמל, וחבר את תקע יציאת הכוח ל-Inogen One® G2. נורית ה-LED הירוקה שעל 
ספק הכוח האוניברסלי תידלק, ויישמע צפצוף מהמחולל.

 

דא שספק הכוח האוניברסלי נמצא במקום מאוורר היטב, משום     זהירות 
שהוא תלוי בזרימת אוויר לצורך פיזור החום. ספק הכוח האוניברסלי עלול להתחמם במהלך    

ההפעלה. יש לוודא שספק הכוח האוניברסלי יתקרר לפני שנוגעים בו.  

ספק הכוח האוניברסלי אינו חסין מים. זהירות   

אין לפרק את ספק הכוח האוניברסלי. הדבר עלול לגרום תקלה ברכיבים ו/או סיכוני בטיחות. זהירות   

אין להכניס ליציאת ספק הכוח האוניברסלי שום דבר מלבד הכבל המצורף עבור חיבור  זהירות   
לשקע. יש להימנע משימוש בכבלים מאריכים עם Inogen One® G2. במקרה שבו אין 

 Underwriters ברירה אלה להשתמש בכבל מאריך, יש להשתמש בכבל מאריך עם סימון
UL(  Laboratory( ועובי מינימום של 1.02 מ”מ. אין לחבר שום מכשיר אחר לאותו כבל 

מאריך.
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עברית

הוראות הפעלה   פרק 3

ייתכן כיבוי של ספק הכוח האוניברסלי במצבים מסוימים )ראה “מפרטים טכניים”(.  הערה   
נורית ה-LED הירוקה תהבהב או תכבה. במקרה כזה, יש לנתק את ספק הכוח 

למשך 10 שניות לפחות ולחבר אותו מחדש.

כאשר ספק הכוח האוניברסלי מנותק משקע ה-AC, יש לנתק אותו גם מהמחולל, כדי  הערה   
למנוע פריקה מיותרת של הסוללה.

חבר את צינורית האף לחיבור הפייה.  .5
.Inogen One® G2 חיבור הפייה נמצא בסמוך לידית של

מומלץ להשתמש בצינורית לומן אחד באורך של 7.6 מטר )25 רגל( לכל היותר, 
כדי להבטיח זיהוי נשימה ואספקת חמצן תקינים. ייתכן שיידרש טיטור נוסף על מנת 

להבטיח אספקת חמצן תקינה במהלך השימוש בצינורית מסוימת.

כדי להבטיח את זרימת החמצן, יש לוודא שצינורית האף מחוברת כראוי לחיבור הפייה,    זהירות 
ושהצינורית אינה מכופפת או מעוכה בשום אופן שהוא.

יש להחליף את צינורית האף בקביעות. ברר מול ספק הציוד או הרופא באיזו תדירות  זהירות   
יש להחליף את הצינורית.

הפעל את Inogen One® G2 בלחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי.  .6
צפצוף יחיד וקצר יישמע לאחר הופעת הלוגו של Inogen. ההודעה “Please Wait” )המתן 

בבקשה( תופיע במהלך שלב הפעלת המחולל. מצב הזרימה הנבחר ומצב אספקת הכוח 
יופיעו בצג. לאחר רצף הפעלה קצר, המערכת תתחיל בחימום של עד שתי דקות. בפרק 

זמן זה, ריכוז החמצן מצטבר עד לנקוב במפרט, אך ייתכן שלא יגיע אליו. ייתכן שיידרש זמן 
חימום נוסף אם Inogen One® G2 מאוחסן בטמפרטורה נמוכה קיצונית.
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7.   הגדר את מחולל Inogen One® G2 לפי מצב קצב הזרימה שהרופא או המטפל שלך רשם.
השתמש בלחצני ההגדרות + או – כדי לכוונן את Inogen One® G2 למצב הרצוי. ניתן לראות בצג 

את הגדרת המצב הנוכחית.

8.  הנח את צינורית האף על הפנים, ונשום דרך האף.
Inogen One® G2 יחוש בתחילת השאיפה, ויספק פרץ חמצן ברגע 

המדויק כאשר תשאף. Inogen One® G2 יחוש בכל נשימה, וימשיך לספק 
 Inogen One® G2 ,חמצן באופן זה. כאשר קצב הנשימה שלך ישתנה

יחוש בשינויים אלה, ויספק חמצן רק כאשר תזדקק לו. לעתים, אם תשאף 
במהירות גבוהה מאוד בין נשימות, ייתכן ש-Inogen One® G2 יתעלם 

מאחת הנשימות, מה שייראה כאילו הוחמצה נשימה. ייתכן שמדובר בתופעה 
תקינה, משום ש-Inogen One® G2 חש את השינויים בדפוס הנשימה שלך, 

ומנטר אותם. בדרך כלל, Inogen One® G2 יחוש בנשימה הבאה, ויספק 
חמצן בהתאם.

נורית ירוקה תהבהב בכל פעם שהמערכת מזהה נשימה. יש לוודא שצינורית האף מיושרת היטב ביחס 
לפנים שלך, ושאתה נושם דרך האף.

אם תתחיל לחוש חולה או באי-נוחות במהלך השימוש בהתקן זה, התייעץ מיד ברופא  אזהרה   
שלך. 

 
Inogen One® G2 מיועד לאספקה של זרימת חמצן ברמת טוהר גבוהה. התראת  זהירות   

המידע “Oxygen Low” )חמצן נמוך( תודיע לך אם ריכוז החמצן יורד. אם האתראה 
נמשכת, צור קשר עם ספק הציוד.

כללי
כדי לנתק את אספקת החשמל, נתק את כבל הכניסה ממקור החשמל )שקע AC בקיר, 

מתאם של מצת סיגריות DC ברכב(.

יש לוודא שספק הכוח מקבל חשמל ממקור אחד בלבד )AC או DC( בכל רגע נתון.  זהירות    
ייתכן שספק הכוח האוניברסלי לא יפעל כראוי במקרה של הפעלה באמצעות מקורות 

AC ו-DC בו-זמנית.
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הוראות הפעלה   פרק 3

הוראות הפעלה נוספות
AC לשימוש בבית עם זרם

כדי להפעיל את ספק הכוח באמצעות מקור זרם AC, בצע הוראות אלה:

חבר את כניסת ה-AC לספק הכוח.  .1
חבר את תקע זרם AC למקור החשמל, וחבר את תקע יציאת הכוח ל-Inogen One® G2. נורת   .2

ה-LED הירוקה תידלק, כדי לציין שספק הכוח האוניברסלי מקבל זרם כניסה.

Inogen One® G2 נסיעות עם מערכת

מערכת Inogen One® G2 הופכת את הנסיעה במטוס, כלי שיט, במכוניות וברכבות לנוחה יותר מאי 
פעם עבור משתמשי חמצן. כעת תוכל לקבל בדרכים את אותם הביצועים האיכותיים והנוחות שהתרגלת 

לקבל מ-Inogen One® G2 בבית. להלן כמה הוראות מועילות וחשובות לשמירה על ביצועים מיטביים 
ועל הנוחות במהלך השימוש ב-Inogen One® G2 בנסיעות.

כדי להתחיל בתכנון הנסיעה, עבור על רשימה של פריטים שעליך לזכור. רשימה זו צריכה לכלול:

✓  ספק הכוח האוניברסלי

✓  סוללה/ות נוספת/ות במידת הצורך

✓  מספרי טלפון חשובים, כגון אלה של הרופא וספק שירותי הרפואה שלך בבית, או ספקים באזור  

  שאליו תיסע
✓  מקור חמצן לגיבוי מתוכנן מראש, למקרה של הפסקת חשמל ממושכת או תקלה מכנית

לשימוש ברכב/מגורון/כלי שיט
כדי להפעיל את ספק הכוח האוניברסלי באמצעות מקור זרם DC, בצע 

הוראות אלה:

חבר את כניסת ה-DC לספק הכוח.  .1
חבר את תקע זרם DC )מתאם מצת סיגריות( למקור הכוח, וחבר את   .2

תקע יציאת הכוח ל-Inogen One® G2. נורת ה-LED הירוקה תידלק, 
כדי לציין שספק הכוח מקבל זרם כניסה.
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3. יש לחבר את התקע לשקע מבלי להפעיל כוח מופרז, ולוודא שהוא מחובר היטב למקומו. מתאם   
מצת הסיגריות מגיע עם מתג החלקה המכוונן מראש במצב צר. זה יתאים לרוב שקעי מצתי הסיגריות 

ברכבים. אם מתאם מצת הסיגריות רופף בשקע, העבר את המתג למצב “רחב”.

 Inogen ודא ששקע החשמל ברכב מחובר לנתיך המתאים לדרישות אספקת הכוח של   אזהרה 
One® G2 )מינימום 15 אמפר(. אם השקע לא יכול לתמוך בעומס של 15 אמפר, הנתיך 

עלול להתפוצץ, או שהשקע יינזק.

במהלך השימוש, הקצה של תקע מתאם המצת מתחמם. אין לגעת בקצה מיד לאחר הסרתו    אזהרה 
משקע מצת הסיגריות של הרכב.

יש לוודא ששקע החשמל ברכב נקי מאפר סיגריות, ושתקע המתאם מתחבר כראוי. אחרת,  זהירות   
תיתכן התחממות יתר.

אין להשתמש בספק הכוח האוניברסלי עם מפצל תקע מצת או עם כבל מאריך. הדבר עלול  זהירות   
.DC-לגרום התחממות יתר של כבל כניסת זרם ה

אין להתניע את הרכב בדחיפה כאשר ספק הכוח האוניברסלי מחובר.   זהירות 
הדבר עלול להוביל לקפיצות מתח, אשר עלולות לגרום כיבוי ו/או נזק בספק הכוח    

האוניברסלי.

בעת הפעלה של Inogen One® G2 בכלי רכב, יש לוודא שהמנוע פועל. הפעלת ההתקן  זהירות   
כאשר המנוע אינו פועל עלולה לרוקן את מצבר המכונית.

שינויי גובה )למשל, מגובה פני הים להרים( עלולים להשפיע על כמות החמצן הכוללת    זהירות 
הזמינה למטופל. יש להתייעץ ברופא לפני נסיעה אל מקומות גבוהים או נמוכים יותר, כדי 

לברר אם יש צורך בשינוי של הגדרות הזרימה.

טיסות

רשות התעופה הפדרלית מתירה הכנסה של Inogen One® G2 לכל כלי הטיס האמריקניים. להלן כמה 
נקודות שנועדו להקל על טיסות.

תכנון הטיסה
 Inogen One®-יש להודיע לחברת התעופה שבכוונתך להשתמש ב ,Inogen One® G2 בעת טיסה עם

G2 בתוך כלי הטיס. כמו כן, החזק ברשותך בהצהרה חתומה מאת הרופא שלך, הכוללת:

! C

! C
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 • את היכולת שלך לראות/לשמוע אזעקות ולהגיב להן כראוי.

• את הזמנים שבהם יש להשתמש בחמצן )במהלך כל הנסיעה או בחלקה(.

• את קצב הזרימה המרבי התואם ללחץ שבתא בתנאי הפעלה רגילים.

• אין צורך במכתב חדש בכל פעם שתטוס, אך על המכתב להימצא בהישג יד בכל טיסה.
• חברות תעופה מסוימות עשויות לצייד את כלי הטיס שלהן במקורות כוח לנוסעים. ייתכן שתהיה לך הזדמנות 
לבקש מושב עם יציאת חשמל, אשר בה ניתן להשתמש להפעלת Inogen One® G2. אולם הזמינות משתנה 
בהתאם לחברת התעופה, לסוג כלי הטיס ולמחלקת השירות. ברר מול חברות התעופה את הזמינות, ותמיד 
תכנן כך שתהיה לך מספיק אנרגיית סוללה לכיסוי משך הטיסה, בתוספת הערכה זהירה של עיכובים בלתי-

צפויים.

• ספק הכוח האוניברסלי מצויד במתאם מצת סיגריות נפוץ. אולם כלי הטיס מצוידים בתצורות שונות של 
יציאות חשמל, וקשה לדעת איזו תאימות של שקע החשמל תעמוד לרשותך בכלי הטיס; מומלץ לרכוש מתאם 

כגון Magellan’s Em Power Socket Connector מס’ פריט EA270. צור קשר עם Magellan’s בטלפון 
800-962-4943 )בארה”ב( או עבור אל www.magellans.com לבירור מיקומי חנויות או לאפשרויות רכישה 

באינטרנט.

לפני הטיסה
להלן כמה דברים שיש לשים לב אליהם ביום ההמראה:

• יש לוודא ש-Inogen One® G2 נקי ובמצב טוב, ושאין בו נזקים או סימנים אחרים לבלאי ניכר או שימוש 
שגוי.

• יש להביא מספיק סוללות טעונות על מנת להפעיל את Inogen One® G2 לכיסוי משך הטיסה, בתוספת 
הערכה זהירה של עיכובים בלתי-צפויים.

• חברות תעופה אזוריות/מקומיות לא מציעות אספקת כוח בטיסה. אם תוכניות הנסיעה שלך כוללות טיסות 
בחברות תעופה אזוריות, תידרש לך מספיק אנרגיית סוללה לכיסוי משך הטיסה, בתוספת הערכה זהירה של 

עיכובים בלתי-צפויים.

ייתכן שחברות הטיסה לא יהיו ערוכות לאספקת חמצן לגיבוי.   זהירות 

• יש להגיע מוקדם אל שדה התעופה. ייתכן שלאנשי הבדיקה הביטחונית בשדה התעופה יידרש זמן נוסף 
.Inogen One® G2 לבדיקת

הוראות הפעלה   פרק 3
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• במהלך ההמתנה לעלייה לטיסה, ייתכן שתוכל לחסוך באנרגיית סוללה על-ידי שימוש בספק הכוח 
האוניברסלי להפעלת Inogen One® G2 באמצעות שקע חשמלי בטרמינל שדה התעופה, אם בנמצא.

• עליך להודיע לחברת התעופה שבכוונתך להשתמש ב-Inogen One® G2. שא עמך את המכתב מהרופא, 
מוכן לבדיקה במידת הצורך.

במהלך הטיסה
 Inogen One® אם אתה משתמש ביציאת כוח של חברת התעופה, הוצא את הסוללה ממחולל החמצן  .1
Ino- עקב מגבלות הכוח בכלי טיס, לא ניתן להשתמש בספק הכוח האוניברסלי לטעינה של סוללת .G2

gen One® G2 בכלי טיס.
חבר את תקע זרם ה-DC עבור שקע החשמל הזמין בכלי הטיס. ברר את התאימות מול אנשי חברת   .2

התעופה.

• במהלך ההסעה, ההמראה והנחיתה, יש לאחסן את Inogen One® G2 מתחת למושב שלפניך. ניתן 
להכניס את Inogen One® G2 כשהוא עומד ישר מתחת לרוב מושבי הטיסה. אולם אם הוא לא יתאים לשם, 

ניתן להפוך אותו על צדו.

• אין צורך לכבות את Inogen One® G2 במהלך ההסעה, ההמראה והנחיתה אם המכתב מהרופא מורה לך 
לקבל חמצן בפרקי זמן אלה.

שינויי גובה )למשל, מגובה פני הים להרים( עלולים להשפיע על כמות החמצן הכוללת    זהירות 
הזמינה למטופל. Inogen One® G2 אושר לאספקת חמצן לפי המפרט עד גובה 10,000 

רגל )3,048 מטר(. יש להתייעץ ברופא לפני נסיעה אל מקומות גבוהים או נמוכים יותר, כדי 
לברר אם יש צורך בשינוי של הגדרות הזרימה.

לאחר הטיסה
• זכור להטעין לפני הטיסה הבאה את הסוללות הנוספות אשר בהן השתמשת.

נסיעה באוטובוס, ברכבת או בכלי שיט
יש ליצור קשר עם חברת התחבורה כדי לברר זמינות של יציאות חשמל.

הוראות הפעלה - סוללות
 Inogen ממקור הכוח שלו. כאשר Inogen One® G2 יש לוודא שהסוללה טעונה ונמצאת במקומה. נתק את

One® G2 מופעל באמצעות סוללה, הדבר יוביל לפריקת הסוללה. הצג יראה את האחוז )%( או הדקות 
הנותרים המשוערים לשימוש. 

כאשר המחולל יזהה שהסוללה חלשה ונותרו פחות מ-10%, תישמע התראה בעדיפות נמוכה. כאשר הסוללה 
ריקה, ההתראה תעבור לעדיפות גבוהה.
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הוראות הפעלה   פרק 3

  

כאשר הסוללה חלשה, יש לבצע אחת מהפעולות שלהלן:
חבר את Inogen One® G2 למקור כוח AC או DC באמצעות ספק הכוח האוניברסלי.  •

החלף את הסוללה בסוללה טעונה לאחר כיבוי של Inogen One® G2 )בלחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי(.  •
אם הסוללה התרוקנה, יש להטעין את הסוללה או להסיר אותה מהמחולל.  • 

אם Inogen One® G2 מופעל כעת באמצעות ספק הכוח האוניברסלי, הסוללות ייטענו במהלך ההפעלה. 
השארת Inogen One® G2 מחובר לחשמל לאחר טעינה מלאה לא תגרום נזק למחולל או לסוללה.

  

 
 Inogen .המטופל נושא באחריות לבדיקה תקופתית של הסוללה ולהחלפתה במידת הצורך אזהרה   

לא תישא בשום חבות בגין הפרה מצד אחרים של המלצות היצרן.
 

טעינה רגילה של הסוללה
 AC-כדי להבטיח טעינה נכונה של הסוללה, ודא שאתה משתמש במתאם המתאים של תקע יציאת כוח ה 

וה-DC, ושהמתאם מחובר כראוי לשקע החשמל. שים לב לצג ולנורות לחיווי מצב הטעינה.
 

בתחילת הטעינה של סוללה ריקה לחלוטין, תהליך הטעינה עשוי להתחיל ולהיעצר במהלך     הערה          
הדקות הראשונות.   

טיפול ותחזוקה של הסוללה
 Inogen כדי להבטיח ביצועים תקינים וחיי שירות ארוכים, יש להעניק טיפול מיוחד לסוללת הליתיום-יון של

.Inogen One® G2 אך ורק עם מחולל Inogen One® G2 יש להשתמש בסוללות של .One® G2

יש לשמור על הציוד יבש
הקפד להרחיק נוזלים מהסוללות. במקרה של הרטבת הסוללות, יש להפסיק מיד את השימוש בהן, ולהשליך 

אותן באופן הנכון. 

השפעת הטמפרטורה על ביצועי הסוללה
הסוללה הבודדת של Inogen One® G2 מפעילה את מחולל Inogen One® G2 למשך 5 שעות לכל 

היותר ברוב תנאי הסביבה. על מנת להאריך את זמן הפעולה של הסוללה, יש להימנע מהפעלה ממושכת 
. 35˚C )95˚F( -או גבוהות מ )  41˚F(   5˚C-בטמפרטורות הנמוכות מ

! C
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שעון זמן הסוללה הנותר
Inogen One® G2 מציג באופן רצוף את זמן הסוללה הנותר. הזמן המוצג הוא זמן משוער בלבד, והזמן 

הנותר בפועל עשוי להיות שונה מערך זה.

יש לפעול לפי הנחיות חשובות אלה כדי לשמור על הביצועים ועל חיי השירות המרביים של הסוללה:
יש לאחסן את הסוללה במקום קריר ויבש. יש לאחסן כאשר הסוללה טעונה 40-50%.  • 

במקרה של שימוש בכמה סוללות, יש לוודא שכל הסוללות מסומנות )א, ב, ג, או 1, 2, 3 וכדומה(   •
ולהשתמש בהן ברוטציה קבועה. אין להשאיר את הסוללות ללא שימוש למשך יותר מאשר 90 יום בכל 

פעם.
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מצב

כוח
טקסט

סמלי תצוגה

הצג של Inogen One® G2 מחולק לשלושה אזורים. בפינה השמאלית העליונה של הצג יופיע מצב 
ההתראה של זיהוי נשימה. בפינה השמאלית התחתונה, יצוין מקור הכוח ורמת הטעינה של הסוללה. 
בצדו הימני של הצג, מופיע מידע בטקסט, כגון הגדרת מצב הזרימה, הזמן הנותר בסוללה והתראות 

שגיאה.

סמלי מצב כוח

 Inogen One® G2 סמלים אלה מדגימים את הסמלים המופיעים בחלון מצב הכוח של הצג כאשר
מופעל באמצעות סוללה. 

אותות קוליים וחזותיים של מחולל 
Inogen One® G2 החמצן

אותות קוליים וחזותיים   פרק 4

!C

!C

!C

!C

משמעות

הסוללה ריקה.

בסוללה נותרה פחות מ-10% טעינה. סמל זה מהבהב.

בסוללה נותרה כ-40-50% טעינה.

הסוללה מלאה.

סמל

4
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סמלי מצב כוח )המשך(
הסמלים שלהלן מדגימים את אלה המופיעים כאשר Inogen One® G2 מופעל באמצעות אספקת כוח 

חיצונית וטוען את הסוללה. סמל הברק מציין שמחוברת אספקת כוח חיצונית. 

! C

! C

! Cמשמעות

הסוללה בטעינה, ורמת הטעינה היא בין 60% ל-70%.

 הסוללה טעונה במלואה, ונטענת לפי הצורך כדי לשמור על רמת הטעינה.

הסוללה בטעינה, ורמת הטעינה נמוכה מ-10%.

Inogen One® G2 מופעל באמצעות מקור כוח חיצוני, ללא סוללה מחוברת.

סמל

סמלי מצב
אלו הסמלים המופיעים בחלון המצב בצג.

טקסט בצג

כאשר שני תנאים מתקיימים בו-זמנית, יוצג המצב בעל העדיפות הגבוהה יותר. הערה    

משמעות

האזעקה הקולית של זיהוי נשימה מופעלת.

האזעקה הקולית של זיהוי נשימה מושבתת. זהו תנאי ברירת המחדל.

Icon

! C
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אותות קוליים וחזותיים   פרק 4

הודעות מידע
תצוגות המידע שלהלן אינן מלוות במשוב קולי או בשינוי חזותי של נורות החיווי.

מצב/פעולה/הסבר

הלוגו של Inogen מוצג בעת הפעלת המערכת. 

 ”X“ .תצוגת ברירת המחדל כאשר ההתקן מופעל באמצעות סוללה
מציין את מצב הזרימה הנבחר )למשל ‘מצב 2’(. “HH:MM” )דד:שש( 

פירושו הזמן המשוער שנותר להפעלה באמצעות סוללה )למשל 
.)1:45

תצוגת ברירת המחדל כאשר ההתקן מופעל באמצעות אספקת כוח 
חיצונית, והסוללה נמצאת בטעינה. “xx%” מציין את אחוז טעינת 

הסוללה )למשל 86%(.

תצוגת ברירת המחדל כאשר הסוללה אינה נמצאת בטעינה, או כאשר 
הזמן הנותר אינו זמין מהסוללה. 

מוצג כאשר המחולל מחובר לחשמל ומשמש לטעינת סוללה )לא 
משמש לצורך הפקת חמצן(. אין זה חריג לראות עבור סוללה הטעונה 

במלואה קריאה בין 95% ל-100% כאשר ההתקן לא מחובר לכוח 
חיצוני. תכונה זו מאריכה את חיי השימוש של הסוללה.

תצוגה וטקסט של הודעה
 

 Setting X Battery
 HH:MM 

 Setting X Charging xx
Battery Full

 Setting X 
 Battery xx% 

 Charging xx%  
 Battery Full 

התראות
  

! C
התראות קוליות בטווח שבין 55 ל-65 דציבל, בהתאם למיקום המשתמש, נועדות  אזהרה   

להזהיר את המשתמש מפני בעיות. על מנת להבטיח שההתראות הקוליות יישמעו, יש 
לקבוע את המרחק המרבי שמותר למשתמש להתרחק מההתקן בהתאם לרמת הרעש 

בסביבה.

Inogen One® G2 מנטר מגוון פרמטרים במהלך ההפעלה, ונעזר במערכת אזעקות חכמה על מנת 
לציין תקלות במחולל. אלגוריתמים מתמטיים והשהיות משמשים להקטנת הסבירות של אזעקות שווא, 

תוך הבטחה של התראות מתאימות לגבי מצבי אזעקה.
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התראות בעדיפות נמוכה
הודעות ההתראה שלהלן, בעלות עדיפות נמוכה, מלווות בצפצוף כפול וכן אור אדום רצוף.

מצב/פעולה/הסבר

ספק הכוח החיצוני חלש מדי להפעלת היחידה, אשר מופעלת 
באמצעות סוללה למרות החיבור לשקע חשמל. בדוק את החיבורים 
של ספק הכוח החיצוני. אם מצב זה ממשיך להתקיים, צור קשר עם 

ספק הציוד.

ספק הכוח החיצוני חזק מדי. בדוק את החיבורים של ספק הכוח 
החיצוני. אם מצב זה ממשיך להתקיים, צור קשר עם ספק הציוד.

הסוללה חלשה, ונותרו פחות מ-10 דקות.
חבר אספקת כוח חיצונית, או כבה את ההתקן והכנס סוללה מלאה.

אירעה שגיאה בסוללה. עבור לסוללה חדשה, או הסר את הסוללה 
והפעל את המחולל באמצעות ספק כוח חיצוני. אם שגיאת הסוללה 

מתרחשת שוב עם אותה הסוללה, הפסק את השימוש בסוללה, וצור 
קשר עם ספק הציוד.

תצוגה וטקסט של הודעה

External Power Low

External Power High

 Battery Low 
 Attach Plug 

 Battery Error 
 See Manual 

התראות )המשך(
אם המערכת מזהה יותר ממצב אזעקה אחד, תוצג האזעקה בעלת העדיפות הגבוהה ביותר. הודעות 

ההתראה שלהלן מלווות בצפצוף יחיד וקצר.

מצב/פעולה/הסבר

לחצן ההפעלה/כיבוי נלחץ למשך שתי שניות. המחולל מבצע כעת 
כיבוי מערכת.

לחצן האזעקה הקולית נלחץ למשך חמש שניות.

תצוגה וטקסט של הודעה

Inogen One®  

Shutting Down  

HH:MM  
Vx.x:Serial Number  
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עברית התראות בעדיפות נמוכה )המשך(

מצב/פעולה/הסבר

המחולל מפיק חמצן ברמה נמוכה מעט )>82%( למשך פרק זמן של 
10 דקות. אם מצב זה ממשיך להתקיים, צור קשר עם ספק הציוד.

 

הסוללה חרגה מטמפרטורת הטעינה שלה, והטעינה נעצרה. הסוללה לא 
תיטען כל עוד התראה זו מופיעה, אך תתחיל להיטען כאשר טמפרטורת 

הסוללה תשוב לטווח הפעולה הרגיל.
אם אתה מעוניין להמשיך בטעינת הסוללה מהר יותר, הוצא את הסוללה 
מהמחולל, והנח לה להתקרר בחלל פתוח למשך כ-10-15 דקות. לאחר 
מכן, הכנס שוב את הסוללה ל-Inogen One® G2. אם הבעיה נמשכת, 

צור קשר עם ספק הציוד.

 המחולל מפיק חמצן, אך לא מצליח לדווח על מצב הסוללה. 
החלף את הסוללה. אם מצב זה ממשיך להתקיים, צור קשר עם 

ספק הציוד.

יש להעניק שירות למחולל בהקדם האפשרי. המחולל פועל בהתאם 
למפרט, וניתן להמשיך ולהשתמש בו. צור קשר עם ספק השירות על 

מנת להסדיר את השירות.

אירעה תקלה בחיישן החמצן של המחולל.
ניתן להמשיך ולהשתמש במחולל. אם מצב זה ממשיך להתקיים, צור 

קשר עם ספק הציוד. 

תצוגה וטקסט של הודעה

 Oxygen Low 
See Manual 

 
 Remove Battery 

to Cool

 Comm Error 
See Manual

 Service Needed 

 O2 Sensor Fail 
 See Manual 

אותות קוליים וחזותיים   פרק 4
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מצב/פעולה/הסבר

הסוללה חרגה ממגבלת הטמפרטורה כאשר המחולל מופעל 
באמצעות סוללה. במידת האפשר, העבר את המחולל למקום קריר 

יותר, או הפעל את היחידה באמצעות אספקת כוח חיצונית והסר את 
הסוללה. אם מצב זה ממשיך להתקיים, צור קשר עם ספק הציוד.

המחולל לא זיהה נשימה במהלך 60 השניות האחרונות.
ודא שהצינורית מחוברת למחולל, שאינה מכופפת, ושהיא   •

ממוקמת כראוי באף שלך.
  

המחולל נתקל בתקלה, אך מסוגל להמשיך בפעולה.
הסר את הסוללה והכנס אותה מחדש, ו/או  •

בדוק את החיבורים של ספק הכוח החיצוני.  •
אם מצב זה ממשיך להתקיים, צור קשר עם ספק הציוד.

הריכוז של תפוקת החמצן נמצא מתחת ל-50% למשך 10 הדקות 
האחרונות. אם מצב זה ממשיך להתקיים, עבור למקור החמצן 
לגיבוי, וצור קשר עם ספק הציוד על מנת להסדיר את השירות.

המערכת זיהתה נשימה, אך לא זוהתה אספקת חמצן נאותה.

תצוגה וטקסט של הודעה

Battery HOT Warning

 No Breath Detect 
  Check Cannula

 System Error 
 See Manual 

 Oxygen Error 
 Service Needed 

 O2 Delivery Error

התראות בעדיפות בינונית
הודעות ההתראה שלהלן, בעלות עדיפות בינונית, מלווות בשלושה צפצופים, החוזרים כל 25 שניות, וכן 

באור אדום מהבהב.
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עברית

מצב/פעולה/הסבר

למחולל אין מספיק אנרגיית סוללה להפקת חמצן. חבר אספקת 
כוח חיצונית או החלף סוללה, ולאחר מכן הפעל מחדש את היחידה 

במידת הצורך, בלחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי.

הסוללה חרגה ממגבלת הטמפרטורה כאשר המחולל מופעל 
באמצעות סוללה. המחולל הפסיק להפיק חמצן. במידת האפשר, 

העבר את המחולל למקום קריר יותר, ולאחר מכן כבה אותו והפעל 
שוב. ודא שפתחי יניקת ויציאת האוויר אינם חסומים, ושמסנן 

החלקיקים נקי. אם המצב ממשיך להתקיים, עבור למקור חמצן 
לגיבוי, וצור קשר עם ספק הציוד.

טמפרטורת המחולל גבוהה מדי, והפקת החמצן נעצרת. ודא שפתחי 
יניקת ויציאת האוויר אינם חסומים, ושמסנן החלקיקים נקי. אם 

המצב ממשיך להתקיים, עבור למקור חמצן לגיבוי, וצור קשר עם 
ספק הציוד.

תצוגה וטקסט של הודעה

 Battery Empty 
Attach Plug

 Battery HOT 
Shut Down

 System HOT 
Shut Down

התראות בעדיפות גבוהה

אם אינך נמצא קרוב ל-Inogen One® G2, ייתכן שלא תצליח לשמוע או לראות  זהירות   
התראות בעדיפות הגבוהה. ודא ש-Inogen One® G2 נמצא במקום שבו תוכל לשים 

לב להתראות ולאזעקות אם הן מתרחשות.

הודעות ההתראה שלהלן, בעלות עדיפות גבוהה, מלווות ב דפוס של חמישה צפצופים, החוזר כל 10 
שניות, וכן באור אדום מהבהב.

אותות קוליים וחזותיים   פרק 4
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מצב/פעולה/הסבר

גורם אפשרי לכך הוא אחסון של המחולל בסביבה קרה )מתחת 
ל-32ºF(  0ºC((. עבור לסביבה חמימה יותר, כדי לאפשר ליחידה 
להתחמם לפני שתפעיל אותה. אם המצב ממשיך להתקיים, עבור 

למקור חמצן לגיבוי, וצור קשר עם ספק הציוד.

המחולל הפסיק להפיק חמצן, והוא ייכבה. עליך:
זכור את מספר השגיאה  .1

לעבור למקור החמצן לגיבוי  .2
צור קשר עם ספק הציוד  .3

תצוגה וטקסט של הודעה

 System COLD 
Shut Down 

 )###( Error 
 Service Needed 

התראות בעדיפות גבוהה )המשך(
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עברית

פתרון בעיות

פתרון בעיות   פרק 5

השתמש באספקת כוח חיצונית, או החלף את 
הסוללה בסוללה מלאה

בדוק את חיבור ספק הכוח, וודא שהנורה 
הירוקה דולקת רצוף

צור קשר עם ספק הציוד

לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל את 
המחולל

בדוק את הצינורית ואת החיבור שלה לפיית 
המחולל

הסוללה ריקה או שאין 
סוללה

ספק הכוח לא מחובר 
כראוי

תקלה

המחולל לא מופעל

הצינורית לא מחוברת 
כראוי, או שהיא מכופפת 

או חסומה

המחולל לא מופעל 
בעת לחיצה על לחצן 

ההפעלה/כיבוי

אין חמצן

פתרון מומלץ

ראה פרק 4

גורם אפשרי

ראה פרק 4

הבעיה

כל בעיה מלווה במידע 
על צג המחולל, נורות 

חיווי ו/או אותות 
קוליים.

חלק זה מספק פתרונות לבעיות אפשריות שבהן אתה עשוי להיתקל.

Inogen One® G4 מחולל החמצן

5
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עברית

החלפת צינורית האף

יש להחליף את צינורית האף באופן קבוע. לקבלת מידע לגבי החלפה, התייעץ ברופא ו/או בספק הציוד 
ו/או בהוראות של יצרן הצינורית. מומלץ להשתמש בצינורית לומן אחד באורך של 7.6 מטר )25 רגל( 

לכל היותר, כדי להבטיח זיהוי נשימה ואספקת חמצן תקינים.
 

שימוש בצינורית אשר אינה צינורית עם הספק זרימה גבוה )כגון Salter 1600Q( עלול  זהירות   
להגביל את אספקת החמצן ו/או את החיבור לחיבורי הפייה.

ניקוי המארז
ניתן לנקות את המארז החיצוני באמצעות מטלית עם מעט נוזל ניקוי עדין ומים.

אין לטבול את Inogen One® G2 או את האביזרים שלו במים או לאפשר חדירת מים  אזהרה   
לתוך המארז; הדבר עלול לגרום התחשמלות ו/או נזק.

אין להשתמש בחומרי ניקוי מלבד אלה המצוינים במדריך זה. אין להשתמש בחומרי  אזהרה   
ניקוי מבוססי אלכוהול, איזופרופיל אלכוהול, אתילן כלוריד או נפט על המארזים או 

מסנני החלקיקים.

ניקוי, טיפול ותחזוקה

ניקוי, טיפול ותחזוקה   פרק 6

6

! C

! C
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ניקוי והחלפה של המסנן
יש לנקות מדי שבוע את מסנן החלקיקים, כדי להבטיח זרימת אוויר קלה. הסר את המסנן 

מחזית ההתקן. נקה את מסנן החלקיקים בנוזל ניקוי עדין ובמים; יש לשטוף במים ולייבש לפני 
השימוש החוזר בהם.

 

ייתכן שיידרש ניקוי תכוף יותר של מסנן החלקיקים בסביבות עם הרבה אבק. הערה   
  

 .Inogen כדי לרכוש מסנני חלקיקים נוספים, צור קשר עם ספק הציוד או עם

מסנן פלט
 Inogen One® .מסנן הפלט נועד להגן על המשתמש מפני שאיפת חלקיקים קטנים בזרימת גז התוצר

G2 כולל מסנן פלט, הנמצא במקום נוח מאחורי חיבור פיית הצינורית הניתנת להסרה. Inogen דורשת 
להחליף מסנן זה במעבר בין מטופל למטופל.

.)RP-107( על ספק הציוד או על הבעלים להחליף את המסנן באמצעות הערכה להחלפת מסנן פלט

יש לבצע ניקוי וחיטוי של מחולל Inogen One G2 לפי ההוראות שלעיל עבור כל מטופל חדש. אין צורך 
בתחזוקה מיוחדת מצד המטופל. ספק הציוד יבצע פעולות תחזוקה כדי להבטיח המשך שירות מהימן 

של Inogen One G2. מדריך השירות מציין את הוראות היצרן לתחזוקה מונעת של ההתקנים. על 
טכנאים מוסמכים באישור היצרן לבצע את כל העבודות.

)RP-222-ו RP-122 לשימוש עם( DC החלפת נתיך של כבל כניסת
תקע זרם ה-DC של מצת הסיגריות כולל נתיך. אם נעשה שימוש בכבל כניסת ה-DC עם מקור כוח 

תקין ידוע, וספק הכוח אינו מתפקד )אין כוח פלט ונורת ה-LED הירוקה לא דולקת(, ייתכן שצריך 
להחליף את הנתיך.
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עברית

נתיך המחזיק  קצה המחזיק תקע מתאם מצת

כדי למנוע שריפה, יש להשתמש אך ורק בנתיך המצוין. זהירות    

ניקוי, טיפול ותחזוקה   פרק 6

כדי להחליף את הנתיך, בצע הוראות אלה, ועיין בתמונה שלהלן.
הברג החוצה את המחזיק כדי להסיר את הקצה. במידת הצורך, השתמש בכלי עבודה.  .1

הסר את המחזיק, הקצה והנתיך.  .2
הקפיץ אמור להישאר בתוך בית המתאם של מצת הסיגריות. אם הקפיץ יוצא החוצה, הקפד   .3

להחזיר תחילה את הקפיץ למקומו לפני שתכניס את הנתיך החלופי.
התקן נתיך חלופי, BUSS MDA-12(  Inogen RP#125(, והרכב בחזרה את הקצה. ודא שטבעת   .4

 ההחזקה יושבת היטב ומהודקת במקומה. 
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השלכת הציוד והאביזרים

יש לפעול לפי התקנות המקומיות החלות על השלכה ומיחזור של Inogen One® G2 ואביזריו. אם 
חלות תקנות WEEE, אין להשליך בפסולת עירונית לא ממוינת. באירופה, יש ליצור קשר עם נציג 

מורשה של האיחוד האירופי לקבלת הוראות לגבי השלכה. הסוללה מכילה תאי ליתיום-יון, ויש למחזר 
אותה. אין לשרוף את הסוללה.

רשימת פריטים לתחזוקה
)BA- 200 מס’ דגם( Inogen One® G2 סוללה בודדת   •
)BA- 224 מס’ דגם( Inogen One® G2 סוללה כפולה   •
)RP- 200 מסנני חלקיקים חלופיים של יניקה )מס’ דגם  •

 )RP-107 ערכה להחלפת מסנן פלט )מס’ דגם  •

במידת הצורך, לקבלת סיוע בהכנת הציוד לפעולה, בשימוש בו או בתחזוקתו או כדי לדווח על פעילות 
או מקרים בלתי-צפויים, צור קשר עם ספק הציוד או היצרן.

פעולות שירות ותחזוקה נוספות
אין לפרק את Inogen One® G2 ושום אביזר, ואין לנסות לבצע שום פעולות תחזוקה  אזהרה   

מלבד המשימות המתוארות בפרק פתרון הבעיות; הפירוק יוצר סכנת התחשמלות, 
ויוביל לביטול האחריות. אין להסיר את תווית המידע האוטמת את המכשיר. במצבים 

אשר לא מתוארים במדריך זה, צור קשר עם ספק הציוד לקבלת שירות מאנשי מקצוע 
מורשים.

אין להשתמש בחומרי סיכה על Inogen One® G2 או אביזריו. זהירות   

! C
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עברית סמלים המופיעים 
על-גבי המחולל 

והאביזרים

סמלים המופיעים על-גבי המחולל והאביזרים   פרק 7

7
משמעות

“אזהרה” פירושה שייתכן ובטיחותו האישית של המטופל תהיה מושפעת. התעלמות 
מאזהרה עלולה לגרום פציעה משמעותית.

“זהירות” פירושה שחובה לציית להליך שירות או להנחיות זהירות. התעלמות 
מהנחיות הזהירות עלולה לגרום פציעה קלה או נזק לציוד.

להוראות, עיין במדריך למשתמש.

התקינה הפדרלית של ארה”ב מגבילה התקן זה למכירה בהוראת רופא בלבד. 
הוראה זו עשויה לחול גם במדינות נוספות.

AC תקע חשמל

DC זרם

אסור לעשן כאשר ההתקן נמצא בשימוש.

להרחיק מלהבות חשופות )המחולל(; אין לשרוף )הסוללה(.

עיין במדריך/חוברת ההוראות.

 יצרן

נציג מורשה בקהילייה האירופית

סמל

אזהרה   

זהירות   

ONLY

ONLY

ONLY

ONLY

ONLY

! C

EC REP
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משמעות

יש לשמור על הציוד יבש

לשימוש בסביבה פנימית או במקום יבש בלבד, אין להרטיב

אין להשתמש בשמן או בחומר סיכה

אין לפרק )צור קשר עם ספק הציוד לקבלת שירות מאנשי מקצוע מורשים(

אין להשליך בפסולת עירונית לא ממוינת

חלק ייעודי מסוג BF, לא נועד ליישומי לב

Class II התקן בסיווג

לוגו אישור של סוכנות בטיחות החשמל

עומד בהנחיות EU החלות, בכלל זה ההנחיה בנוגע למכשירים רפואיים

סמל

ONLY

תווית ממשק משתמש

משמעות

לחצן הפעלה/כיבוי

לחצן תאורת צג אחורית

העלאת מצב זרימה

הורדת מצב זרימה

לחצן אזעקה קולית

סמל

ONLY

ONLY

ONLY
ONLY

0123 
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0123 

COLOR SUMMARY: 
1. Black  



39

עברית

Inogen One® G2 מחולל
מידות:

עם סוללה בודדת:
27.2/9.9/22.2 ס”מ )10.7/3.9/8.75 אינץ’(  א/ר/ג: 
27.2/9.9/24.2 ס”מ )10.7/3.9/9.5 אינץ’( א/ר/ג: 

3.18 ק”ג )כולל סוללה בודדת(משקל:
פחות מ-38 דציבל )במצב אריזה( בהגדרה 2רעש:

2 דקותזמן התחממות:
90% - 3% /+ 6% בכל המצביםריכוז חמצן:

6 מצבים: 1 עד 6מצבי בקרת זרימה:
ספק הכוח האוניברסלי:אספקת חשמל:

AC 100 עד 240 וולט  :AC כניסת              
                                            50 עד 60 הרץ 

                                             חישה אוטומטית:
                                            1.0 אמפר

13.5-15VDC,10A  :DC כניסת               
VDC 19,  5.0 מקסימום.  :DC יציאת                

DC מתח: 12.0 עד 16.8 וולט    סוללה נטענת: 

עד 5 שעות עם סוללה בודדת משך זמן סוללה:
עד 10 שעות עם סוללה כפולה

עד 4 שעות לסוללה בודדת זמן טעינת סוללה:
עד 8 שעות לסוללה כפולה

טמפרטורה: 5 עד C˚40   )41 עד F˚104 ( טווח תנאי סביבה לשימוש:
לחות: 0% עד 95%, ללא עיבוי

גובה: 0 עד 3,048 מטר )0 עד 10,000 רגל(
טווח תנאי סביבה למשלוח 

ולאחסון:
 ) 158˚F 70   )13-  עד˚C טמפרטורה: 25-  עד

לחות: 0% עד 95%, ללא עיבוי 
יש לאחסן בסביבה יבשה

גובה: 0 עד 3,048 מטר )0 עד 10,000 רגל(
יש לשמור על הציוד יבש ולנהוג בו בזהירותהובלה:

מפרטי מערכת של Inogen One® G2   פרק 8

 מפרטי מערכת של
Inogen One® G2 8
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מחולל Inogen One® G2 )המשך(

סיווגים

לשימוש רצוףמצב פעולה:
Class IIסוג ההגנה מפני התחשמלות:

מידת ההגנה על רכיבי המחולל מפני 
התחשמלות:

Type BF
לא מיועד ליישומים לבביים

מידת ההגנה על רכיבי המחולל מפני חדירת 
מים במהלך השימוש מחוץ לתיק הנשיאה:

IP20 - לא מוגן מפני טפטוף מים. מוגן מפני 
חדירת עצמים מוצקים גדולים מ-12.5 מ”מ.

מידת ההגנה על רכיבי המחולל מפני חדירת 
מים במהלך השימוש בתוך תיק הנשיאה:

IP22 - טפטוף אנכי של מים לא אמור לגרום 
נזק, והגנה מפני חדירת עצמים מוצקים 

בקוטר הגדול מ-12.5 מ”מ כאשר המארז 
נוטה בזווית של  ˚15  לכל היותר ממצבו 

הרגיל
מידת הגנה על צדו החיצוני של המחולל 

שמספק תיק הנשיאה:
IP02 - טפטוף אנכי של מים לא אמור לגרום 
נזק כאשר המארז נוטה בזווית של  ˚15  לכל 

היותר ממצבו הרגיל.
לא מיועד ליישומים מעין אלהמידת הבטיחות ליישום בנוכחות גזי הרדמה:

נבדק על-ידי מעבדה
בלתי-תלויה:

IEC 60601-1 :בטיחות
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1

תאימות אלקטרומגנטית:
IEC 60601-1-2
RTCA DO 160
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עברית

נבדק על-ידי מעבדה
בלתי-תלויה:

IEC 60601-1 :בטיחות
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1

תאימות אלקטרומגנטית:
IEC 60601-1-2
RTCA DO 160

מפרטי מערכת של Inogen One® G2   פרק 8

אין להשתמש בציוד תקשורת רדיו 
נישא ונייד קרוב יותר לחלק כלשהו 

של ההתקן, בכלל זה כבלים, מאשר 
מרחק ההפרדה המומלץ המחושב לפי 

המשוואה החלה על תדר המשדר.

מרחק הפרדה מומלץ:
d=1.2√P  150 kHz to 80 MHz

d=1.2√P  80 MHz to 800 MHz
d=2.3√P  800 MHz to 2.5 GHz

כאשר P הוא דירוג הספק הפלט
המרבי של המשדר בוואט )W( לפי יצרן

המשדר, ו-d הוא מרחק ההפרדה 
.)m( המומלץ במטר

3 Vrms
  150 kHz to 80 MHz

3V/m
   80 MHz to 2.5 

GHz

3 Vrms

3V/m

 IEC  RF הולכת
61000-4-6

 IEC  RF הקרנת
61000-4-3

רמת תאימות  IEC רמת בדיקה
60601

הנחיה לסביבה אלקטרומגנטיתבדיקת חסינות

 הנחיות והצהרת היצרן – חסינות אלקטרומגנטית:
מחולל החמצן Inogen One® G2 נועד לשימוש בסביבה האלקטרומגנטית המצוינת להלן. על 

המשתמש במחולל החמצן Inogen One® G2 לוודא שהציוד נמצא בשימוש בסביבה כזו.

תאימות אלקטרומגנטית

ציוד זה, בעל סימון CE, נבדק ונמצא תואם למגבלות האלקטרומגנטיות של ההנחיה על מכשירים 
רפואיים EN 55011 Class B[   93/42/EEC ו-EN 60601-1-2[. מגבלות אלה נועדו לספק הגנה 

סבירה נגד הפרעה מזיקה בסביבה רפואית טיפוסית.  
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עוצמות השדה ממשדרי RF קבועים, 
כפי שנקבע בסקירה אלקטרומגנטית של 

האתר a, אמורות להיות נמוכות מרמת 
.bהתאימות בכל טווח תדרים

תיתכן הפרעה בקרבת ציוד המסומן 
בסמל הבא:

על הרצפה להיות עשויה עץ, בטון או 
אריח קרמי. אם הרצפה מכוסה בחומר 
סינתטי, הלחות היחסית צריכה להיות 

30% לפחות.

איכות אספקת החשמל הנדרשת היא 
זו של סביבה מסחרית או רפואית 

טיפוסית.

איכות אספקת החשמל הנדרשת היא 
זו של סביבה מסחרית או רפואית 

טיפוסית.

רמת תאימות IEC 60601
רמת בדיקה

הנחיה לסביבה אלקטרומגנטיתבדיקת חסינות

הנחיות והצהרת היצרן – חסינות אלקטרומגנטית )המשך(:

פליטה 
אלקטרוסטטית 

)ESD(

IEC 61000-4-2

מתח ארעי 
מהיר/פרץ

IEC 61000-4-4

נחשול זרם

IEC 61000-4-5

kV ±6  מגע

kV ±8  אוויר

kV ±6  מגע

kV ±8  אוויר

kV ±2  לקווי 
אספקת מתח

kV ±1  לקווי 
אספקת חשמל 

כניסה/יציאה

kV ±2  לקווי 
אספקת מתח

kV ±1  לקווי 
אספקת חשמל 

כניסה/יציאה

kV ±1  קו לקו

kV ±2  קו להארקה

kV ±1  קו לקו

kV ±2  קו 
להארקה
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עברית

מפרטי מערכת של Inogen One® G2   פרק 8

ב-MHz  80 ו-MHz  800, חל תחום התדרים הגבוה יותר. הערה    

ייתכן שהנחיות אלו לא יחולו בכל המצבים. התפשטות אלקטרומגנטית מושפעת  הערה   
מספיגה ומהחזרה ממבנים, חפצים ואנשים.

UT  הוא מתח אספקה בז”ח )AC( לפני החלת רמת הבדיקה. הערה   

איכות אספקת החשמל הנדרשת 
היא זו של סביבה מסחרית או 

 ME[ רפואית טיפוסית. אם למשתמש
 ]ME SYSTEM או EQUIPMENT
יש צורך בפעולה רצופה במקרה של 
הפרעות באספקת החשמל, מומלץ 

להפעיל את ]ME EQUIPMENT או 
ME SYSTEM[ באמצעות מערכת 

אל-פסק או סוללה.

שדות מגנטיים הנובעים מתדר 
החשמל צריכים להיות ברמות

אופייניות למיקום טיפוסי
בסביבה טיפוסית

של בית חולים או של בית מגורים.

הנחיות והצהרת היצרן – חסינות אלקטרומגנטית )המשך(:

נפילות מתח, 
הפרעות קצרות 

ושינויי מתח בקווי 
אספקת חשמל של 

ספק כוח

IEC 61000-4-11

תדר מתח
)Hz 50/60(
 מגנטי שדה

IEC 61000-4-8

>UT 5%  )<95% נפילת 
מתח ב-UT( למשך 0.5 

מחזור
UT 40%  )60% נפילת 

מתח ב-UT ( למשך 5 
מחזורים

UT 70%  )30% נפילת 
מתח ב-UT ( למשך 25 

מחזורים
>UT 5%  )<95% נפילת 

מתח ב-UT ( למשך 5 
שניות

 95%>(  UT 5%<
 ) UT-נפילת מתח ב

למשך 0.5 מחזור
UT 40%  )60% נפילת 

מתח ב-UT ( למשך 5 
מחזורים

UT 70%  )30% נפילת 
מתח ב-UT ( למשך 25 

מחזורים
 95%>(  UT 5%<

 ) UT-נפילת מתח ב
למשך 5 שניות

3 A/m3 A/m

IEC 60601בדיקת חסינות
רמת בדיקה

הנחיה לסביבה אלקטרומגנטיתרמת תאימות
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הנחיות והצהרת היצרן – חסינות אלקטרומגנטית )המשך(:

a: לא ניתן לחזות במדויק את עוצמת השדה ממשדרים קבועים, כגון תחנות בסיס של טלפונים בגלי רדיו 

)סלולרי/אלחוטי( ומכשירי רדיו ניידים יבשתיים, רדיו חובבים, שידור רדיו AM ו-FM ושידור טלוויזיה. יש 
לשקול סקירה אלקטרומגנטית של האתר על מנת להעריך את הסביבה האלקטרומגנטית עקב משדרי 

 Inogen One® קבועים. אם עוצמת השדה המדודה במיקום שבו נעשה שימוש במחולל החמצן RF
G2 חורגת מרמת תאימות תדר רדיו המתאימה המתוארת לעיל, יש לבדוק ולוודא פעילות תקינה של 

המחולל. אם נצפית פעילות חריגה, ייתכן שיהיה צורך לנקוט באמצעים נוספים, כגון שינוי הכיוון או 
המיקום של המכשיר.

. 3 V/m-80 , עוצמת השדה אמורה להיות נמוכה מ MHz 150  עד kHz בטווח התדרים של :b
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עברית

מפרטי מערכת של Inogen One® G2   פרק 8

 מרחקי הפרדה מומלצים בין ציוד תקשורת RF נישא ונייד לבין מכשיר זה:

מחולל זה מיועד לשימוש בסביבה אלקטרומגנטית שבה יש שליטה בהפרעות RF מוקרנות. הלקוח או 
המשתמש של מחולל החמצן Inogen One® G2 מסוגל לסייע במניעת הפרעה אלקטרומגנטית על-ידי 
 Inogen One® נישא ונייד )משדרים( למחולל החמצן RF שמירה על מרחק מינימום בין ציוד תקשורת

G2 כמומלץ להלן, בהתאם לעוצמת הפלט המרבית של ציוד התקשורת.

150 kHz to 80 MHz
d=1.2√P

0.12

0.38

1.2

3.8

12

0.12

0.38

1.2

3.8

12

0.23

0.73

2.3

7.3

23

0.01

0.1

1

10

100

80 MHz to 800 MHz
d=1.2√P

800 MHz to 2.5 GHz
d=2.3√P

מרחק הפרדה לפי תדר המשדר )מטר( פלט הספק מרבי נקוב של 
משדר )ואט(

עבור משדרים בעלי דירוג מתח מוצא מרבי שאינו רשום לעיל, ניתן להעריך את מרחק ההפרדה 
המומלץ d במטרים )m( באמצעות הציוד המתאים לתדר המשדר, כאשר P הוא דירוג מתח המוצא 

המרבי של המשדר בוואט )W( על-פי יצרן המשדר.

  

הערה  ב-MHz  80 ו-MHz  800, חל מרחק ההפרדה עבור טווח התדרים הגבוה יותר.

ייתכן שההנחיות לא יחולו בכל המצבים. התפשטות אלקטרומגנטית מושפעת  הערה 
מספיגה ומהחזרה ממבנים, חפצים ואנשים.
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הנחיות והצהרת היצרן - פליטות אלקטרומגנטיות
מחולל החמצן Inogen One® G2 נועד לשימוש בסביבה האלקטרומגנטית המצוינת להלן. על הלקוח 

או המשתמש של מחולל החמצן Inogen One® G2 לוודא שהמערכת נמצאת בשימוש בסביבה כזו.

הנחיה לסביבה אלקטרומגנטיתתאימותבדיקת פליטה

CISPR 11  RF עושה שימוש קבוצה 1פליטות Inogen One® G2 מחולל החמצן
באנרגיית RF לצורך תפקודו הפנימי בלבד. 
לכן, פליטות תדר הרדיו )RF( שלו נמוכות 

מאוד והסבירות שיגרמו להפרעות כלשהן בציוד 
אלקטרוני סמוך נמוכה.

CISPR 11  RF פליטותClass B מתאים Inogen One® G2 מחולל החמצן
לשימוש בכל מבנה, כולל מבנים ביתיים ואלה 

המחוברים ישירות לרשת אספקת החשמל 
הציבורית במתח נמוך המספקת חשמל לבניינים 

המשמשים למטרות מגורים.

 IEC תקן פליטות אחיד
61000-3-2

Class A

תנודות מתח/פליטות הבהובים
IEC 61000-3-3

תואם
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