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INLEIDING

Deze bedieningshandleiding maakt u vertrouwd met de LifeChoice® 
Activox® draagbare zuurstofconcentrator (Portable Oxygen 
Concentrator, POC) model XYC100B-P4L en bijbehorende 
accessoires. Lees alle informatie hierin helemaal door voordat u het 
apparaat gebruikt. 

Het is een apparaat van type BF met interne stroomvoorziening, 
indien gebruikt met de interne accu, en een apparaat van klasse II 
type BF indien aangesloten op de externe wisselstroomadapter, 
gelijkstroomadapter of de externe accu. De essentiële functie van 
het apparaat is zuurstofvoorziening in een volume dat binnen het 
tolerantiebereik ligt (tolerantie is gespecificeerd naar technisch 
oordeel op basis van de expertise van de fabrikant op het gebied van 
deze specifieke medische toepassing. Een verdere essentiële functie 
van het apparaat is het vermogen om bepaalde foutcondities (zoals 
te lage concentratie of de afwezigheid van ademhaling) te herkennen 
en een alarmsignaal te geven. 

TOEPASSING/INDICATIES VOOR GEBRUIK

Deze handleiding geldt voor de LifeChoice Activox POC  
XYC100B-P4L.

INDICATIES VOOR GEBRUIK: De LifeChoice Activox- 
zuurstofconcentrator wordt gebruikt op voorschrift van een arts, 
door volwassen patiënten bij wie de diagnose is gesteld dat zij 
aanvullende zuurstof nodig hebben. Deze zuurstofconcentrator levert 
extra zuurstof in hoge concentratie aan deze patiënten. Het apparaat 
is niet levensondersteunend, noch levensbehoudend. Het kan continu 
worden gebruikt in een huiselijke omgeving, in instellingen of op 
reis. De LifeChoice Activox is tevens draagbaar.

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt indien voorgeschreven 
door een arts.
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WAARSCHUWINGEN

SYMBOOLBESCHRIJVINGEN

Symbool Beschrijving Symbool Beschrijving Symbool Beschrijving

Let op
Raadpleeg 

de gebruiksaan-
wijzing

Niet roken

Geen open vuur Geen olie of vet Niet demonteren

Tempera- 
tuulimiet

Luchtvochtig-
heidslimiet Droog bewaren

Deze kant boven Voorzichtig, 
breekbaar

Voldoet aan 
de AEEA

Fabrikant Fabricagedatum Apparatuur 
van klasse II

Toegepast 
onderdeel 

type BF

Apparaat dat 
geleidend 

contact maakt 
met de patiënt

Catalogus- 
nummer CE-markering

Gasstroom Alleen op recept Radiofrequentie

Oplaadbare 
accu

Aansluiting 
voor draagbare 

zuurstof-
concentrator

Bevoegde  
vertegen- 

woordiger in  
de Europese  

GemeenschapSerienummer

1. De Amerikaanse federale wetgeving bepaalt dat dit medische hulpmiddel 
uitsluitend door of op voorschrift van een arts mag worden verkocht.

2. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de patiënt en/of zorgverlener 
om reservevoorzieningen te treffen voor een alternatieve zuurstofbron.

3.  Een alternatieve zuurstofbron moet beschikbaar zijn in geval van stroomuitval 
of een mechanische storing.

4. Het apparaat moet worden gebruikt in de goedgekeurde, meegeleverde draagtas.

5. Het apparaat moet zo worden geplaatst dat het zich niet in de buurt van 
verontreinigingen of vuur bevindt.

6. Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan elektrische 
medische apparatuur beïnvloeden.

7. Het apparaat mag niet worden gebruikt naast of op andere apparatuur. 

8. Bij vliegreizen moeten het apparaat en de externe accu in de handbagage 
(niet ingecheckt) worden meegenomen.

9. Het apparaat en de externe accu bevatten lithium-ionaccu's, waarvoor 
speciale transportvoorwaarden gelden. Als het apparaat of de externe accu 
worden verstuurd, moet de transporteur op de hoogte worden gesteld dat 
de zending lithium-ionaccu's bevat.

10. Als een accucel lekt, laat dan de vloeistof niet in contact komen met huid of 
ogen. Als er toch contact heeft plaatsgevonden, was dan het getroffen gebied 
af met veel water en roep medische hulp in.
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CONTRA-INDICATIES

1. Dit apparaat is niet bedoeld als levensbehoudend of 
levensondersteunend.

2. Onder bepaalde omstandigheden kan zuurstoftherapie gevaarlijk 
zijn. Win medisch advies in voordat u dit apparaat gebruikt.

3. Het apparaat is ontworpen om een stroom van zuurstof 
van hoge concentratie te leveren, tot 4 LPMeq gepulst. Dit 
apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik door patiënten 
aan wie zuurstoftherapie binnen dit bereik is voorgeschreven.

4. Omdat het apparaat akoestische en visuele alarmsignalen afgeeft, 
kan extra toezicht nodig zijn voor patiënten die hun ongemak niet 
kunnen mededelen en of niet kunnen horen en/of zien, of 
de alarmsignalen niet begrijpen.

Inova Labs Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens personen 
die zich niet aan de aanbevelingen van de fabrikant houden. Het  
niet naleven van de onderstaande uitspraken kan het functioneren 
van het apparaat aantasten en doet alle garanties vervallen.

1.  Gebruik GEEN olie, vet of producten op basis van aardolie op of 
in de buurt van het apparaat, aangezien het gebruik van dergelijke 
producten de elektronische onderdelen van het apparaat kan 
beschadigen.

2.  Gebruik GEEN andere stroomadapters of accessoires dan de 
met het apparaat meegeleverde, aangezien het gebruik van  
niet-gespecificeerde accessoires het functioneren kan verstoren.

3.  Sta GEEN roken of open vuur toe binnen een straal van 3 meter 
(10 ft.) van het apparaat, aangezien het apparaat een verhoogde 
zuurstofconcentratie produceert, die brand versnelt.

4.  Gebruik het apparaat NIET terwijl het zich in de accessoiretas of 
in een andere afsluitende zak bevindt, aangezien onvoldoende 
ventilatie het functioneren belemmert.

5.  Het apparaat NIET onderdompelen of blootstellen aan vloeistoffen, 
aangezien dit de elektronische onderdelen ervan kan beschadigen.

6. Het apparaat NIET gebruiken bij of blootstellen aan hoge  
temperaturen en luchtvochtigheid buiten het in hoofdstuk  
Specificaties op pagina 19 aangegeven bereik voor 
omgevingscondit ies.  Extreme temperaturen en  
extreme luchtvochtigheid kunnen het apparaat beschadigen.

7. Druk NIET op de knoppen van het bedieningspaneel of op het 
scherm met harde, scherpe en/of kleine voorwerpen, aangezien 
die het oppervlak kunnen beschadigen.

8. Secundaire cellen of accu's NIET ontmantelen, openmaken of 
vernietigen. 

9. Cellen of accu's NIET blootstellen aan hitte of vuur en niet bewaren in 
direct zonlicht. 

ONGEWENSTE VOORVALLEN/RISICO'S
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INHOUD VAN HET STANDAARDPAKKET

Gelijkstroomadapter

Wisselstroomadapter

Standaard neuscanule 
met enkel lumen van  
2 m (7 ft.) lang*

Accessoiretas

LifeChoice Activox 4L POC
Model aangegeven op apparaat en 
verpakkingsetiketten. Zie           .

Op vier manieren te gebruiken 
draagtas
Te gebruiken als rugzak, 
schoudertas, heuptas of koffer

Verstelbare banden 
voor de op vier manieren 
te gebruiken draagtas
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Er is een optionele externe accu (niet in het 
standaardpakket) voor maximaal 4,75 uur 
extra acculooptijd te koop. 

*Het kan zijn dat de neuscanule niet is inbegrepen. Afhankelijk van internationale 
vereisten. Raadpleeg uw arts voor compatibiliteit van andere accessoires 
(CPAP, BiPAP, enz.). 



Alarmindicator: Een rode led gaat branden en een akoestisch signaal 
(toon) is te horen als er een verandering in bedrijfstoestand of conditie 
optreedt, waarvoor ingrijpen noodzakelijk zou kunnen zijn (alarm). 

Scherm: Indicatoren voor bedrijfstoestand op het scherm. (Raadpleeg 
het schermdiagram op pagina 7).

Knop voor stomschakeling: Schakelt akoestische alarmsignalen 
tijdens gebruik uit. Als een alarm is stomgeschakeld, verschijnt het 
symbool voor Stomschakeling (Mute) op het scherm. (Raadpleeg het 
schermdiagram op pagina 7). 

LET OP: Gebruik de stomschakelfunctie wijs, aangezien het belangrijke 
akoestische signalen stilzet die de toestand van het apparaat betreffen. 

Navigatieknoppen: De knoppen plus, min, pijl naar rechts, pijl naar 
links en OK dienen voor het navigeren binnen de menu's. 

Plus-/min-knop: Aanpassen van de pulsinstelling (1, 2, 3 of 4 LPMeq).

OK-knop: Druk één keer om het scherm op te laten lichten. Houd 
de knop ingedrukt om het serienummer en aantal bedrijfsuren 
weer te geven. 

Pijlknoppen naar rechts/links: Druk één keer om het scherm 
op te laten lichten. Onderhoudspersoneel gebruikt deze knoppen 
ook om naar de onderhoudsmenu's te gaan voor het oplossen van 
problemen.

Aan-uitknop: Eén maal kort indrukken om in te schakelen. Houd de  
aan-uitknop ingedrukt tot u een toon hoort om het apparaat uit te 
schakelen.

Stroomindicator: Een groene led gaat branden wanneer de POC is 
ingeschakeld en in gebruik is. 
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Bedieningspaneel

BEDIENINGSELEMENTEN

Stroomindicator

Aan-uitknop

Alarmindicator Navigatieknoppen

Knop voor 
stomschakeling

Scherm
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Symbool voor 
stomschakeling

INT en EXT 
Accubalken

Debietinstelling

Instellen automatische 
modus (Auto Mode)

Veld voor 
meldingen

Instelling automodus (Auto Mode): Het apparaat kent twee niveaus 
van inhalatiegevoeligheid, namelijk actief en rust, die automatisch 
worden aangepast op basis van het ademhalingspatroon. Als de 
automodus is geactiveerd, verschijnt de instelling op het scherm. 

Symbool voor externe voeding: Dit symbool wordt alleen weergegeven 
als het apparaat is aangesloten op een externe stroomvoorziening 
(wissel- of gelijkstroom).

Debietinstelling: Geeft de geselecteerde pulsinstelling (1, 2, 3 of  
4 LPMeq) weer. De pulsinstelling kan worden verhoogd en verlaagd 
met de knoppen plus en min.

Accubalken voor INT en EXT: Geven het ladingsniveau weer van de 
interne (INT) en de externe (EXT) accu. 

Veld voor meldingen: Geeft de alarmtekst weer, indien geactiveerd. 
(Zie Alarmindicatoren op pagina 15.)

Symbool voor stomschakeling: Verschijnt alleen als de 
stomschakelknop ingedrukt is. 

Veld Bedrijfstoestand: In dit veld wordt aangegeven of het apparaat 
de interne (INT) of externe (EXT) accu gebruikt dan wel oplaadt. Als 
de accu helemaal opgeladen is, verdwijnt de melding 'Laden INT' 
(Charging INT) dan wel 'Laden EXT' (Charging EXT).

PULSE-WAVE®-symbool voor ademhalingsdetectie: Verschijnt als 
een ademhaling is gedetecteerd en het apparaat een zuurstofpuls 
levert. 

Scherm

Symbool voor PULSE-WAVE®-
ademhalingsdetectie

Bedrijfstoestand
Veld

Extern 
Symbool voor 

voeding

Elke accubalk is verdeeld in vier segmenten 
à 25% lading. Bij toenemend ladingsniveau 
van de accu verschijnt een toenemend aantal 
segmenten, tot hij vol is. 

100%
75%
50%
25%
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Inlaatopening 
ventilator

Canuleventiel

Uitlaatopening 
ventilator 

Ontluchting

Externe- 
accupoort 

Canuleventiel: Sluit de neuscanule aan op dit ventiel boven op het apparaat. 

Laderpoort: Sluit de wissel-/gelijkstroomadapter aan op deze poort van 
het apparaat.

Bedieningspaneel: Alle bedieningselementen bevinden zich op dit 
paneel. (Raadpleeg Bedieningselementen op pagina 6 voor details.)

Externe-accupoort: Sluit de externe accu (indien aangeschaft) aan op deze 
poort. Het platte uiteinde van de stekker van de externe accu moet naar 
boven wijzen bij het aansluiten op de poort in het apparaat. 

Inlaatopening ventilator: Via deze opening wordt koellucht aangezogen.

Uitlaatopening ventilator: Via deze opening wordt verwerkte lucht naar 
buiten geblazen.

Neuscanule: Een standaard neuscanule met enkel lumen of gelijkwaardig 
product moet worden gebruikt met het apparaat, om zuurstof vanaf de 
concentrator toe te dienen.† De aanbevolen maximale gebruikslengte 
bedraagt 2 meter (7 voet). Neem contact op met uw plaatselijke leverancier 
van medische apparatuur voor een vervangende canule. Volg de 
aanwijzingen voor reiniging en onderhoud voor de neuscanule.

LET OP: Het gebruik van sommige accessoires en/of onderhoudsapparatuur 
die niet is goedgekeurd voor gebruik met deze zuurstofconcentrator kan 
het functioneren ervan belemmeren.

 † Het kan zijn dat de neuscanule niet is inbegrepen. Afhankelijk van internationale vereisten. 
Raadpleeg uw arts over de compatibiliteit van andere accessoires (CPAP, BiPAP, enz.) 

NAMEN VAN ONDERDELEN

Bedieningspaneel

Laderpoort
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BEDIENINGSINSTRUCTIES

De LifeChoice Activox POC moet altijd in de draagtas worden 
gebruikt en bewaard. 

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK:

1. Laad de accu helemaal op. Het kan maximaal vier uur duren 
om de interne accu helemaal op te laden. Begin met laden door 
de wisselstroomadapter aan te sluiten op de laderpoort op het 
apparaat en op een stopcontact.

2. Controleer of de INT-accubalk, het symbool voor externe voeding en 
de melding 'Laden INT' (Charging INT) op het scherm verschijnen. 
Dit geeft aan dat het systeem de externe stroomvoorziening heeft 
herkend en de interne accu oplaadt. 

Als een externe accu is aangeschaft, sluit die dan aan op de poort 
voor de externe accu. Het systeem is zo ontworpen dat de externe 
accu begint met opladen wanneer de interne accu helemaal 
opgeladen is. De balk voor de externe accu, het symbool voor 
externe voeding en de melding 'Laden EXT' (Charging EXT) 
verschijnen op het scherm. Het kan tot 2 uur duren voor de externe 
accu helemaal opgeladen is.  

LET OP: Gebruik nooit een externe accu die niet door Inova Labs is 
goedgekeurd. 

VOEDING VOOR DE POC
Het apparaat kan worden gevoed door vier verschillende bronnen: 
(1) interne accu, (2) wisselstroomadapter, (3) gelijkstroomadapter en 
(4) externe accu (facultatief, los van het standaardpakket verkocht). 

1. Interne accu: Elk apparaat is voorzien van een oplaadbare  
interne accu. Als het apparaat door de interne accu wordt gevoed, 
wordt op het scherm 'INT bedrijf' (Running INT) aangegeven en 
verschijnt de INT-accubalk. 

 Een geheel geladen interne 
accu kan maximaal 10,25 uur 
voeding leveren, afhankelijk van  
de ademfrequentie. (Raadpleeg 
de tijdtabel voor acculevensduur 
op pagina 12).

De interne accu ontlaadt mettertijd langzaam, ook als die niet 
gebruikt wordt, wanneer het apparaat niet is aangesloten op de 
wisselstroom- of gelijkstroomadapter. 

Controleer het accuniveau altijd voor gebruik, om er zeker van  
te zijn dat voldoende lading voorhanden is.

De interne accu is onderhoudsvrij en kan uitsluitend worden  
vervangen in de fabriek of door een goedgekeurde 
reparatiewerkplaats. 



2. Wisselstroomadapter: Met deze adapter kan het apparaat worden 
gevoed en opgeladen vanaf een standaard 
wisselstroomstopcontact van 100-240 V~, 
50/60 Hz. Bij gebruik van deze optie wordt 
het apparaat gevoed vanaf het stroomnet, 
en worden de interne en/of externe accu 
opgeladen. Het symbool voor externe 
voeding       verschijnt op het scherm als 
het apparaat wordt aangesloten op deze 
stroomvoorziening. 

 OPMERKING: Gebruik van een niet 
door Inova Labs gespecificeerde 
wisselstroomadapter kan leiden tot schade 
aan het apparaat en doet alle garanties 
vervallen.

3. Gelijkstroomadapter: Voor deze voeding kan het apparaat worden 
aangesloten op de standaard stopcontacten 
van 12 V= in voertuigen (auto,  
boot, woonmobiel, enz.). Als het systeem 
hierop is aangesloten, wordt het 
apparaat gevoed en worden de interne  
en/of externe accu opgeladen door  
de accu van het voertuig. Het symbool  
voor externe voeding          verschijnt tevens 
op het scherm wanneer het apparaat is 
aangesloten op deze stroomvoorziening. 

OPMERKING: De 12 V=-contacten van sommige voertuigen leveren 
niet voldoende stroom om het apparaat te voeden en tegelijk de accu 
op te laden. Overtuig u ervan dat het gelijkstroomcontact minstens  
10 ampère levert bij 12 V=. De elektrische contacten van auto's variëren 
sterk in capaciteit; daardoor varieert ook de ladingssnelheid. Het wordt 
aanbevolen het voertuig te starten voordat u de gelijkstroomadapter  
op het apparaat aansluit.

4. Externe accu: Deze voeding wordt direct aangesloten op de externe-
accupoort van het apparaat. Als het systeem 
op deze wijze is aangesloten, verschijnt op 
het scherm 'EXT bedrijf' (running EXT) en 
verschijnt de EXT-accubalk. Een volledig 
geladen externe accu kan maximaal 4,75 
uur extra voeding leveren, afhankelijk van 
de ademfrequentie. 

De externe accu is onderhoudsvrij en 
vervanging daarvoor is verkrijgbaar bij 
de leverancier van uw apparaat. 

10

BEDIENINGS- 
INSTRUCTIES

vervolg
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OPLADEN VAN DE POC

OPLADEN VAN DE INTERNE ACCU

1. Sluit het apparaat aan op een 
wisselstroom- of gelijkstroomadapter 
en het desbetreffende laadapparaat 
op een dienovereenkomstig 
stopcontact. 

2. Controleer of op het scherm de 
INT-accubalk, het symbool voor 
externe stroomvoorziening en de 
melding 'Laden INT' (Charging INT) 
verschijnen.

3. Het kan maximaal vier uur duren voordat een geheel ontladen 
interne accu weer volledig is opgeladen. Controleer de INT-accubalk 
op het scherm om het laadproces te controleren. Elk segment  
van de accubalk vertegenwoordigt 25%. Als de interne accu helemaal 
geladen is, verdwijnt de melding 'Laden INT' (Charging INT) weer van 
het scherm.

 OPMERKING: Het wordt aanbevolen de interne accu zo vaak 
mogelijk op te laden, ook als hij slechts gedeeltelijk leeg is. 
De interne accu kan niet te ver worden opgeladen, dus het is geen 
probleem om het apparaat continu op een externe stroomvoorziening 
aangesloten te laten. 

OPLADEN VAN DE EXTERNE ACCU

1. Sluit de externe accu aan op de 
externe-accupoort. Het platte 
uiteinde van de stekker van de 
externe accu moet naar boven 
wijzen bij het aansluiten op de 
poort in het apparaat. Sluit het 
apparaat vervolgens aan op een 
wisselstroom- of gelijkstroomadapter 
en het desbetreffende laadapparaat 
op een dienovereenkomstig 
stopcontact. Om de levensduur 
van een accu te verlengen 
en de communicatie met de POC in stand te houden, 
wordt aanbevolen om de externe accu op te laden wanneer  
u de interne accu oplaadt. 

2. Controleer of de EXT-accubalk, het symbool voor externe 
stroomvoorziening en de melding 'Laden EXT' (Charging EXT) op het  
scherm verschijnen.

 OPMERKING: Het systeem is zo ontworpen dat de interne accu eerst 
wordt opgeladen. De externe accu begint pas te laden als de interne 
accu helemaal vol is.

 OPMERKING: Als de balk voor de externe accu niet gaat branden 
nadat de interne accu is opgeladen, communiceert de externe accu 
niet met de POC. Om communicatie in te schakelen: a) Schakel de POC 
uit en sluit de POC aan op de wisselstroom- of gelijkstroom-lader. b) 
Houd de knoppen “STOMSCHAKELING” en “OK” tegelijkertijd met 
twee vingers ingedrukt; laat de knoppen onmiddellijk los zodra de 
balk voor de externe accu begint te knipperen. Als de communicatie 

BEDIENINGS- 
INSTRUCTIES
vervolg



tot stand is gebracht, verschijnt de balk voor de externe accu, begint de 
externe accu op te laden en verschijnt ‘Charging EXT’ (Laden EXT). Als 
deze procedure bij u niet werkt, bel dan de klantenservice van Inova Labs 
op nummer 512.617.1744 voor hulp.

3.  Het kan tot twee uur duren voordat een geheel ontladen externe accu weer 
volledig is opgeladen. Controleer de EXT-accubalk op het scherm om het 
laadproces te controleren. Elk segment van de accubalk vertegenwoordigt 
25%. Als de externe accu helemaal geladen is, verdwijnt de melding 'Laden 
EXT' (Charging EXT) weer van het scherm. 

 OPMERKING: Het systeem is zo ontworpen dat de externe accu het 
apparaat voedt, wanneer die is aangesloten. Als de externe accu leeg is, 
schakelt het apparaat over op de interne accu. Als zowel de interne als de 
externe accu helemaal leeg is, kan het maximaal zes uur duren voordat 
beide accu's weer helemaal vol zijn.

Bij een stroomonderbreking, als het apparaat is aangesloten op de wisselstroom- 
of gelijkstroomadapter, klinkt een alarmtoon van twee seconden en schakelen 
de compressoren over van externe op interne stroomvoorziening. 

OPMERKING: Als de POC wordt uitgeschakeld en de wissel-/
gelijkstroombron is aangesloten, blijven de ventilatoren draaien tot de 
temperatuur in het apparaat voldoende gedaald is.

12

BEDIENINGS- 
INSTRUCTIES

vervolg

TIJDTABEL ACCULEVENSDUUR

Accutype

Pulsinstelling

1 LPMeq 2 LPMeq 3 LPMeq 4 LPMeq

Interne 
Accu*

10,25 uur 8,25 uur 5 uur 4 uur

Externe 
Accu*

4,75 uur 3,75 uur 2,75 uur 2,25 uur

* Aantal uur bij benadering, gebaseerd op aantal ademhalingen per minuut. Als de accu's ouder 
worden, kunnen de oplaadtijd en de looptijd veranderen. 

 TIJDTABEL VOOR OPLADEN VAN  
DE ACCU 

Accutype Aantal uur
Interne 
Accu*

4

Externe 
Accu*

2

   DRUKHERSTELTECHNOLOGIE 

Als het apparaat één of meerdere dagen niet gebruikt is, vindt automatisch 
drukherstel plaats. Gedurende die tijd kunnen de compressoren een paar 
seconden te horen zijn. Ingrijpen is niet nodig; dit gedrag is bedoeld om 
de levensduur van het apparaat te verlengen. 
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BEDIENINGSPROCEDURE

1. Plaats het apparaat in een goed geventileerde ruimte, waar de in-  
en uitlaatopeningen van de ventilator niet worden geblokkeerd.

2. Druk kort op de aan-uitknop om het 
apparaat in te schakelen. Het scherm 
en de groene stroomindicator lichten 
op. Dit geeft aan dat het apparaat 
ingeschakeld is, gereed voor 
gebruik is en dat de instellingen  
nu kunnen worden gewijzigd. 

 OPMERKING: Geef het systeem na inschakelen drie minuten 
de tijd om tot de aangegeven capaciteit te komen. Bij regelmatig 
gebruik verschijnt na inschakeling de laatst gebruikte pulsinstelling 
op het scherm. 

3. Gebruik de plus en min om de 
door uw arts voorgeschreven 
pulsinstelling (1, 2, 3 of 4) te 
selecteren. Gebruik de plus en 
de min om een instelling op enig 
moment te wijzigen. 

4. Plaats de neuscanule op het canuleventiel op het apparaat en de 
canule-uiteinden in uw neusgaten en adem normaal. Wanneer het 
apparaat merkt dat wordt ingeademd, wordt zuurstof afgegeven 
via de canule. De duur en de omvang van de puls hangen af van de 
gekozen pulsinstelling.

 OPMERKING: Het apparaat gebruikt afgifte via PULSE-WAVE, 
waardoor zuurstof wordt afgegeven in hetzelfde ritme als uw 
ademhaling. Omdat dit type afgifte zeer zachtzinnig is, merkt  
u de zuurstofpuls wellicht niet. Kijk naar het symbool          naast 
de geselecteerde pulsinstelling op het display om te controleren  
of er zuurstof wordt afgegeven. Dit symbool knippert telkens 
wanneer een ademhaling word geconstateerd.

5. Controleer of de accu's volledig geladen zijn 
voordat u eropuit trekt met dit apparaat.

6. Om het apparaat uit te schakelen houdt u de 
aan-uitknop ingedrukt tot u een toon hoort. 



INDICATOREN BIJ NORMAAL BEDRIJF

Bij normaal bedrijf horen het bedieningspaneel en display eruit  
te zien zoals hieronder beschreven:

BEDIENING BESCHRIJVING

Modus Actief of Rust 
geactiveerd

De tekst 'Modus Actief' (Active Mode) of 'Rustmodus' (Rest Mode) 
verschijnt naast de gekozen pulsinstelling. Als 'Modus Actief' (Active 
Mode) wordt weergegeven, betekent dit dat uw ademfrequentie gewoon 
is voor een actieve gebruiker. Als de tekst 'Rustmodus' (Rest Mode) wordt 
weergegeven, betekent dit dat uw ademhaling langzamer is dan uw 
normale actieve ademfrequentie. 

Alarm 
stomgeschakeld

Het alarmsignaal is stomgeschakeld en het symbool          voor 
stomschakeling verschijnt op het scherm. De rode alarm-led blijft branden 
op het bedieningspaneel en de alarmtekst blijft op het display staan. 

Ademhaling 
gedetecteerd

Het symbool PULSE-WAVE-ademhaling gedetecteerd         knippert terwijl 
u ademhaalt. Dit bevestigt dat het apparaat een dosis zuurstof toedient met 
iedere inademing. 

Als u stopt met ademhalen door de neuscanule (mondademen), begint het 
apparaat automatisch zuurstofdoses af te geven zonder het PULSE-WAVE-
symbool. Na 75 seconden activeert het apparaat het alarm “NO BREATH 
DETECTED” (geen ademhaling gedetecteerd) en blijft het automatisch 
zuurstofdoses afgeven totdat de normale ademhaling wordt hervat. 
Wanneer het apparaat een normale ademhaling detecteert, stopt het alarm 
“NO BREATH DETECTED” en geeft het PULSE-WAVE-symbool aan dat uw 
ademhaling is gedetecteerd.

Ladingstoestand

De volgende meldingen verschijnen op het display, afhankelijk van welke 
accu wordt gebruikt of geladen.
'Laden INT' (Charging INT) betekent dat de interne accu oplaadt.
'Laden EXT' (Charging EXT) betekent dat de externe accu oplaadt. 
'INT bedrijf' (Running INT) betekent dat de interne accu in gebruik is.
'EXT bedrijf' (Running EXT) betekent dat de externe accu in gebruik is.

OPMERKING: Het apparaat is zo ontworpen dat de interne accu zo lang 
mogelijk gespaard wordt. Dit betekent dat de externe accu leeg raakt vóór 
de interne accu, en de interne accu oplaadt vóór de externe accu, indien 
aangesloten. 

Stroomonderbreking  
(Power Interruption)

Het apparaat zendt twee seconden lang een hoorbaar signaal uit als 
de wissel- of gelijkstroom wordt onderbroken of de stekker wordt 
uitgetrokken. Het apparaat schakelt automatisch over op accubedrijf. 
Als de stroom niet opzettelijk is onderbroken, controleer dan alle 
aansluitingen tussen het apparaat en de stroombron om er zeker 
van te zijn dat alle aansluitingen stevig vastzitten. Schakel over 
op een andere stroomvoorziening (wisselstroom of gelijkstroom)  
of een andere zuurstofvoorziening en neem contact op met  
de leverancier van uw apparaat als het stroompictogram niet op het display 
verschijnt. 

Ingeschakeld De stroomindicator brandt groen en het scherm is aan.

Geselecteerde 
instelling

Onder 'Instelling' (Setting) op het scherm verschijnt '1', '2', '3' of '4'.
14
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ALARMINDICATOREN

Het apparaat geeft een alarm af om u te informeren over condities die 
mogelijk uw aandacht vereisen. Elk alarm leidt tot:

•	 Een zich herhalende geluidstoon (1 seconde AAN, 2 seconden UIT) 

•	 Een rood alarmindicatorlampje op het bedieningspaneel 

•	 Een alarmtekst verschijnt in het veld voor meldingen (tenzij 
hieronder anders aangegeven)

ALARMTEKST BESCHRIJVING EN CORRIGERENDE MAATREGEL

Accu bijna leeg  
(Low Battery)

Dit alarm treedt op wanneer de interne accu minder dan ongeveer 
15% lading over heeft. Sluit het apparaat aan op de wissel-/
gelijkstroomadapter. Zorg ervoor dat alle laadverbindingen stevig 
zijn en controleer of het symbool voor externe stroomvoorziening  
en 'Laden INT' (Charging INT) op het display verschijnen. Het apparaat 
begint te laden en het alarmsignaal behoort te stoppen. Schakel  
over op een andere zuurstofvoorziening en bel de leverancier van uw 
apparaat als het alarm aanhoudt.

Zuurstofconcentratie 
laag (Low Oxygen 

Purity)

Dit alarm kan optreden wanneer de zuurstofconcentratie lager 
wordt dan 82%. Dit kan gebeuren bij een hogere ademfrequentie 
dan waaraan door de zuurstofproductiecapaciteit van het apparaat 
kan worden tegemoetgekomen, of als het zeefbed moet worden 
vervangen. Adem langzaam en diep, tot uw ademfrequentie weer 
normaal is. Hierdoor kan het apparaat de concentratie weer op peil 
brengen. Als het alarm ophoudt, kan het apparaat weer veilig gebruikt 
worden. Schakel over op een andere zuurstofvoorziening als het 
alarm gedurende langere tijd aanhoudt nadat u weer op adem bent 
gekomen, en neem contact op met de leverancier van uw apparaat.

Geen ademhaling 
gedetecteerd  

(No Breath Detected)

Dit alarm kan worden geactiveerd vanwege een geknikte canule, een 
losgekomen canule of oppervlakkige ademhaling en/of mondademen. 
Controleer de aansluiting van de canule en de slang op knikken en 
herstel eventueel aangetroffen knikken. Indien de canule intact is en 
ook goed is bevestigd, is het mogelijk dat het alarm is veroorzaakt 
door een oppervlakkige ademhaling en/of mondademen. Adem diep 
in via de neuscanule, dan hoort het alarm te stoppen. Als het alarm 
aanhoudt, dient u een andere zuurstofbron te gebruiken en contact op 
te nemen met de leverancier van de apparatuur.

Temperatuur te hoog 
(High Temperature)

Dit alarm gaat af wanneer de interne temperatuur van het apparaat de 
63 °C (140 °F) overschrijdt. Het apparaat wordt uitgeschakeld en het 
akoestische alarmsignaal stopt wanneer dit alarm optreedt. De rode 
alarmindicator en de alarmtekst blijven zichtbaar tot het apparaat 
voldoende is afgekoeld. Verplaats het apparaat uit de buurt van 
eventuele warmtebronnen en schakel over op een andere zuurstofbron. 
Schakel het apparaat weer in als voldoende tijd om af te koelen is 
verstreken. Blijf een andere zuurstofvoorziening gebruiken als het alarm 
aanhoudt, en neem contact op met de leverancier van uw apparaat. 

Reset vereist (Reset 
Required)

Dit alarm kan optreden als het apparaat een plotselinge stroompiek 
van een externe stroomvoorziening ondervindt. Het scherm wordt 
leeg als dit alarm optreedt. Volg de instellingen voor Elektronisch 
resetten op pagina 17 om het apparaat weer op de standaard 
fabrieksinstellingen terug te zetten. Als het alarm direct na het resetten 
nog aanhoudt, schakel dan over op een andere zuurstofvoorziening 
en neem contact op met de leverancier van uw apparaat. 
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INSTRUCTIES DRAAGTASCONFIGURATIE

De draagtas kan met behulp van de verstelbare draagbanden en/of het 
hengsel worden geconfigureerd als schoudertas, rugzak, heuptas of 
koffer. Hieronder vindt u de instructies voor het configureren als rugzak.

RUGZAK 
1. Stel beide draagbanden zo in dat ze even lang zijn.
2. Vouw de haken in het gaaszakje aan de achterkant van de  

draagtas open.
3. Bevestig de ene draagband aan de haak linksboven en de haak 

rechtsonder aan de draagtas en zorg ervoor dat het schouderstuk 
zich bij de bovenste clip bevindt.

4. Bevestig de andere draagband aan de haken rechtsboven en 
linksonder aan de draagtas en zorg ervoor dat het schouderstuk 
zich bij de bovenste haak bevindt.

5. Vorm met de banden een kruis bovenaan en schuif uw armen in 
de configuratie alsof u een rugzak omdoet. Het kan zijn dat u hulp 
nodig hebt bij deze stap.

6. Verstel de draagbanden naar behoefte. Het kan zijn dat u hulp 
nodig hebt bij deze stap.

De LifeChoice Activox POC is goedgekeurd door de 
FAA voor gebruik in commerciële vliegtuigen. Op de lijst van door de 
FAA goedgekeurde POC's staat 'Inova Labs LifeChoice Activox'. Deze 
goedkeuring is opgevoerd als onderdeel van het typeplaatje aan de 
onderkant van het apparaat. Omdat iedere luchtvaartmaatschappij 
specifieke informatie verlangt voor het reizen met zuurstof, moet  
u behalve de onderstaande instructies ook de specifieke eisen van  
de maatschappij doorlezen.

1. Controleer twee weken voor uw reis of de looptijd van de interne, 
en indien aangeschaft, van de externe accu, u tijdens de reis van 
voldoende looptijd voorzien. Luchtvaartmaatschappijen eisen 
gewoonlijk dat u voldoende acculooptijd hebt voor anderhalf keer 
de vliegtijd.

2. Laad de interne, en indien aangeschaft, de externe accu 
maximaal 24 uur voor de reis helemaal op. Laat het apparaat 
aangesloten op een stroomvoorziening totdat u vertrekt. 

3. Pak alle benodigde accessoires in (wisselstroom-  
en gelijkstroomadapter, bedieningshandleiding, kort 
verlengsnoer, enz.).

4. Download de artsenverklaring (Physician's Statement) van 
www.InovaLabs.com. Neem de ondertekende en ingevulde 
artsenverklaring mee naar het vliegveld en wees erop voorbereid 
om het aan de luchtvaartmaatschappij te tonen wanneer u daarom 
wordt verzocht. 

VLIEGEN MET DE POC
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ROUTINEMATIGE REINIGING EN ONDERHOUD

Het apparaat is ontworpen voor minimaal routinematig onderhoud. 
Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Afgezien 
van het onderstaande preventieve onderhoud moet alle onderhoud 
worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

R e i n i g i n g  i n l a a t o p e n i n g 
ventilator: Er bevindt zich een 
inlaatopening voor de ventilator aan 
de rechterkant (van voren gezien) 
van het apparaat. De draagtas voor 
het apparaat heeft gaasmateriaal 
dat voor de inlaatopening van de 
ventilator zit. Controleer visueel of 
zich daar stof, haar of ander materiaal 
verzameld heeft dat de luchtstroom 
naar de ventilatoropening kan 
blokkeren. Inspecteer minimaal één 
keer per maand het rooster van de 
inlaatopening en gebruik een droog 
wattenstaafje (Q-tip of vergelijkbaar) om het te reinigen. 

Reinigen van apparaat en draagtas: Als het apparaat en/of de draagtas 
gereinigd moet worden, gebruik dan alleen warm water en een mild 
afwasmiddel. Bevochtig een doek in het sopje en veeg de 
buitenoppervlakken van het apparaat en/of de draagtas zorgvuldig 
af. Geef het voldoende tijd om te drogen voordat het apparaat 
teruggeplaatst wordt in de draagtas.

LET OP: Gebruik GEEN alcohol, oplosmiddelen, polijstmiddelen of 
olieachtige stoffen, want deze kunnen brandbaar zijn.

Inspectie neuscanule: Controleer de neuscanule minstens een keer 
per week. Zorg dat er geen knikken of verstoppingen zijn. Vervang 
zo nodig door een standaardcanule van 2 meter (7 ft.) lang, met enkel 
lumen, van de leverancier van uw apparatuur.

Reserve-zuurstofbron: De leverancier van het apparaat in uw 
regio kan een alternatieve zuurstofbron leveren of aanbevelen voor 
aanvullende zuurstoftherapie voor het geval zich een mechanische 
storing of stroomstoring voordoet.

Elektronisch resetten: Volg de onderstaande stappen als het 
scherm er niet zo uitziet als beschreven op pagina 7, of als het alarm 
Reset vereist (Reset required) wordt geactiveerd, om de standaard 
fabrieksinstellingen van het apparaat te herstellen:

1. Schakel het apparaat uit. 
2. Als het apparaat is uitgeschakeld, houdt u de aan-uitknop 

ingedrukt tot het welkomscherm niet meer knippert en het scherm 
leeg wordt. Laat de aan-uitknop weer los als het scherm leeg is.

3. Wacht ongeveer vijftien seconden tot het apparaat een korte 
reeks doorloopt. In deze periode schakelt het apparaat aan en uit. 

4. Schakel het apparaat weer in. Controleer of het scherm er zo uitziet 
als beschreven op pagina 7. Neem contact op met de leverancier 
van uw apparaat als deze reset het probleem niet oplost. 
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TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Neem voor technische of noodondersteuning contact op met het 
bedrijf voor medische apparatuur waar u het apparaat gekocht hebt.

Het klantenserviceteam van Inova Labs is te bereiken van maandag 
tot vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur CST voor meer informatie, onder 
telefoonnummer +1 512-617-1744 of gratis nummer +1 800-220-0977.

LEVENSDUUR

De levensduur van dit apparaat en de belangrijkste onderdelen ervan 
hangt af van de bedrijfs- en omgevingscondities. Dagelijks gebruik 
van het apparaat kan de tijd voordat vervanging nodig is bij sommige 
van deze onderdelen zelfs verlengen (bijv. het zeefbed). Het wordt 
aanbevolen het apparaat in te schakelen en enkele uren lang te laten 
draaien als het niet dagelijks gebruikt wordt.

Als het apparaat een alarm geeft dat aangeeft dat u contact moet 
opnemen met de leverancier van het apparaat, kan de leverancier 
bepalen dat het apparaat voor onderhoud moet worden opgestuurd. 

De fabrikant raadt aan om een alternatieve bron van extra zuurstof 
bij de hand te houden voor het geval van een stroomstoring, 
alarmtoestand of mechanisch defect. Hoewel de Activox-concentrator 
24 uur per dag en zeven dagen per week, dag en nacht kan werken 
(zolang hij opgeladen/van stroom voorzien is), moet dit type gebruik 
worden beperkt tot reizen, vakanties en andere kortstondige situaties 
waarbij uw primaire zuurstofbron niet direct voorhanden is, om de 
levensduur van de POC te sparen.

AFVOER

Inova Labs verwacht dat de eindgebruiker het apparaat op 
milieuvriendelijke wijze en in overeenstemming met de plaatselijke 
wet- en regelgeving afvoert. Elektrische en elektronische apparatuur 
heeft etiketten met een doorgestreept vuilnisemmersymbool, 
waarmee aangegeven wordt dat de apparatuur door de 
eindgebruiker gescheiden van andere soorten afval moet worden 
afgevoerd. Het apparaat bevat lithium-ionaccu's en de eindgebruiker 
dient contact op te nemen met Inova Labs of met de distributeur ter 
plaatse voor mogelijkheden van afvoer, inzameling en recycling en 
de voorwaarden die daarvoor gelden in het desbetreffende land. 
In 2002 introduceerde de Europese Gemeenschap de Richtlijn 
voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). 
Het hoofddoel van de richtlijn is ervoor te zorgen dat AEEA wordt 
ingezameld en gescheiden wordt behandeld. AEEA-voorwerpen 
kunnen gevaarlijke stoffen bevatten die niet in de menselijke 
omgeving mogen belanden en er negatieve uitwerkingen op kunnen 
hebben als dat wel gebeurt.
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SPECIFICATIES

Elektrische classificatie van het apparaat: Klasse II, type BF*

Gewicht: 2 kg (4,8 lb.)

Afmetingen: 22,98 cm b x 20,00 cm h x 11,12 cm d (9,05” b x 7,875” h x 4,38” d)

Bedrijfsmodus: Stationair/draagbaar

Pulsinstellingen voor debietregeling: 1, 2, 3 en 4 LPMeq 

Zuurstofconcentratie: 90% (+/- 3%)

Alarm zuurstofconcentratiesensor: 82% of lager 

Maximale uitstroomdruk: 123 kPa (17,9 psi) (+/- 10%)

Gemiddeld geluidsniveau bij: 36 dB(A) op 1 m (3 ft.)

Acculevensduur bij benadering: Zie tijdtabel acculevensduur op pagina 12

Acculaadduur bij benadering: Zie tijdtabel voor opladen van de accu op pagina 12

Wisselstroomadapter: Ingang: 100-240 V~, 50 - 60 Hz; uitgang: 19 V~, 6,3 A

Gelijkstroomadapter: Ingang: 11-16 V=, 10 A; uitgang: 19 V=, 6,3 A

Voeding door externe accu: Accu 12 tot 16,8 V=

LifeChoice Activox POC-ingang: 19 V=, 6 A

Neuscanule: maximaal 2 m (7 ft.)

Omgevingscondities voor gebruik, opslag en transport

Temperatuurbereik in bedrijf: 5 °C tot 40 °C (41 °F tot 104 °F)

Luchtvochtigheidsbereik in bedrijf: Maximaal 93%, niet condenserend

Temperatuurbereik in opslag: 0 °C tot 60 °C (32 °F tot 140 °F)

Luchtvochtigheidsbereik in opslag: Maximaal 93%, niet condenserend

Maximale hoogte in bedrijf: 4.000 m (13.000 ft.)† 

* Wanneer van voeding voorzien door de externe wisselstroom- of gelijkstroomvoorziening of externe of 
interne accu. 
† De prestaties kunnen op grote hoogte minder zijn.

ZUURSTOFCONCENTRATIE NAAR HOOGTE EN DEBIET

Zuurstofconcentratie binnen hoogtebereik 0-4.000 m
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ACCESSOIRES (EXTRA'S/VERVANGENDE ONDERDELEN/
RESERVEONDERDELEN)

Op vier manieren te gebruiken draagtas
Omvat het systeem van verstelbare draagbanden waarmee de draagtas 
kan worden gebruikt als rugzak, schoudertas, heuptas of als koffer kan 
worden gedragen. Meegeleverd bij aankoop van het standaardpakket. 
Productnummer: 123-102

Wisselstroomadapter* 
Gebruikt voor laden en tegelijk voeden van het apparaat. Drie meter  
(10 ft.). Meegeleverd bij aankoop van het standaardpakket.
Productnummer: XYC103

Gelijkstroomadapter*
Gebruikt voor laden en tegelijk voeden van het apparaat. 1,8 m  
(6 ft.). Voor gebruik thuis of in de auto, woonmobiel, motorboot, enz. 
Meegeleverd bij aankoop van het standaardpakket.
Productnummer: XYC104

Accessoiretas 
Gebruikt voor het bewaren van accessoires wanneer die niet gebruikt 
worden. Meegeleverd bij aankoop van het standaardpakket.
Productnummer: XYC340

Externe accu 
Gebruikt voor voeding van het apparaat. Niet meegeleverd bij aankoop  
van het standaardpakket. 
Productnummer: 200122

* Accessoires, adapters en kabels die niet zijn gespecificeerd, met uitzondering van 
adapters en kabels die door de fabrikant van de medisch-elektrische apparatuur 
worden verkocht als vervangende onderdelen voor interne componenten, kunnen 
verhoogde emissies of verminderde immuniteit veroorzaken bij model XYC100B-P4L.
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 GARANTIE

BEPERKTE GARANTIE EN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
('Beperkte Garantie')

OPMERKING: Deze Beperkte Garantie biedt specifieke wettelijke rechten. De 
koper heeft mogelijk nog andere rechten, die variëren van land tot land, en 
in sommige gevallen kunnen, op grond van geldende wetgeving bepaalde 
beperkingen of uitsluitingen van deze Beperkte Garantie ongeldig zijn.

Inova Labs Inc. ('Inova Labs') garandeert alleen aan de eerste koper van 
Inova Labs ('Koper') dat elke nieuwe draagbare unit (of combinatie daarvan) 
exclusief het zeefbed, accessoires en accu's (waarbij dergelijke nieuwe units 
het zeefbed, accessoires en accu's uitsluiten, hierna aangeduid als 'Product') 
vrij is van defecten in ontwerp, materiaal en afwerking onder normale 
gebruiksomstandigheden, bij normaal gebruik, normale bediening en 
normaal onderhoud, gedurende drie (3) jaar na de aankoopdatum (waarmee 
bedoeld is de datum van aankoop zoals aangegeven op het aankoopbewijs 
van Inova Labs, hierna aangeduid met 'Aankoopdatum'). Het zeefbed is 
voor de Koper gegarandeerd vrij van defecten in ontwerp, materiaal en 
afwerking bij normaal gebruik, bedrijf en onderhoud, gedurende één (1) 
jaar vanaf de Aankoopdatum. Accessoires en accu's zijn voor de Koper slechts 
gegarandeerd vrij van defecten gedurende één (1) jaar na de Aankoopdatum 
voor accessoires en accu's. Raadpleeg de onderstaande tabel voor een 
gedetailleerde beschrijving van de relevante tijdsperiodes die onder deze 
Beperkte Garantie vallen. Productonderdelen (waaronder de behuizing, het 
bedieningspaneel, compressoren, computercontroller en voedingsborden 
en PSA-longcomponent), zeefbedden, accessoires en accu's worden collectief 
aangeduid met 'items'. 
 
ITEM DUUR VAN DE DEKKING
Behuizing (POC-behuizing) 3 jaar

Bedieningspaneel (POC-toetsenbord) 3 jaar

Compressoren 3 jaar

Computercontroller en voedingsborden 3 jaar

PSA-longcomponent 3 jaar

Zeefbed 1 jaar

Accu – intern 1 jaar

Accu – extern/aanvullend 1 jaar

Accessoires 1 jaar 

De Beperkte Garantie strekt zich alleen uit tot de Koper en is niet overdraagbaar, 
tenzij expliciet anders schriftelijk met Inova Labs is overeengekomen. 
Zuurstofconcentratoren van Inova Labs produceren verrijkt zuurstofgas, dat 
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vuurversnellend werkt. STA ROKEN EN OPEN VUUR NIET TOE binnen drie 
(3) meter (tien (10) ft.) van deze apparaten terwijl ze in gebruik zijn. Een 
gebruiker die ROOKT, op welke wijze ook (waaronder sigaret, sigaar en pijp) 
tijdens gebruik van het Product, of aanwijzingen dat een gebruiker gerookt 
heeft tijdens het gebruik van het Product, doen alle garanties met betrekking 
tot dat Product en de bijbehorende items vervallen. 

Voor het Product is een verlengde garantie verkrijgbaar voor maximaal twee 
(2) jaar extra. Deze moet worden aangeschaft op de originele Aankoopdatum. 
Een verlengde garantie voor het Product dekt componenten die worden 
meegeleverd met het standaardpakket (POC, zeefbed, accessoires en 
interne accu). Verlengde garanties worden uitsluitend aangeboden aan de 
oorspronkelijke Koper en zijn niet overdraagbaar, tenzij expliciet anders 
schriftelijk is overeengekomen met Inova Labs. 

De Beperkte Garantie sluit dekking uit van alle schade, fouten en storing 
die veroorzaakt is of samenhangt met:

a. misbruik, verkeerd gebruik, nalatigheid of ongeluk;
b. het zich niet houden aan de instructies in de gebruikershandleiding;
c. wijziging, manipulatie of verandering door anderen dan door bevoegde 

vertegenwoordigers van Inova Labs;
d. ongeautoriseerde reparaties of wijzigingen;
e. omgevingscondities (inclusief, maar niet beperkt tot water, vuur, 

chemicaliën, rook in de atmosfeer, extreme hitte of koude, voedsel  
of vloeistoffen, zand, vuil en dergelijke);

f. het niet uitvoeren van regelmatig preventief onderhoud en reiniging;
g. schade die optreedt tijdens transport naar Inova Labs;
h. andere handelingen die redelijkerwijs buiten de macht van Inova Labs 

vallen, en
i. iedere schade die is ontstaan door inadequate verpakking voor 

retourzending van items aan Inova Labs.

Garantieservice en dekking

HET EXCLUSIEVE VERHAAL VOOR DE KOPER EN DE ENIGE VERPLICHTING 
VAN INOVA LABS KRACHTENS DEZE GARANTIE IS BEPERKT TOT REPARATIE 
OF VERVANGING VAN HET DEFECTE ITEM OF TERUGBETALING VAN DE 
DESBETREFFENDE AANKOOPPRIJS, NAAR GOEDDUNKEN VAN INOVA LABS. 

De garantieverplichtingen van Inova Labs krachtens deze garantie gelden op 
voorwaarde van de naleving door de Koper van de garantieprocedures die 
hierin uiteengezet zijn. Als een item niet voldoet aan de Beperkte Garantie 
die hierin is uiteengezet, moet de Koper hier direct schriftelijk melding van 
maken bij Inova Labs (waarbij die kennisgeving in geen geval na afloop 
van de geldige garantieperiode mag plaatsvinden), op welk tijdstip Inova 
Labs of haar gemachtigde distributeur een RMA-nummer (Return Material 
Authorization, retourzendingsvergunning) verstrekt.

Alle items die geclaimd worden defect te zijn binnen de garantieperiode, 
moeten behoorlijk worden verpakt en bij vooruitbetaling verstuurd aan Inova 
Labs (verkoop in de VS) of aan de distributeur, op kosten van de Koper. 

GARANTIE
vervolg
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GARANTIE
vervolg

De buitenkant van de transportverpakking moet duidelijk voorzien zijn 
van het RMA-nummer, waarmee de retourgoederen naar behoren worden 
geïdentificeerd, en een bewijs van de Aankoopdatum moet samen met het 
item worden verpakt. Items die retour gezonden worden zonder geldig 
RMA-nummer en bewijs van Aankoopdatum worden geweigerd en aan de 
Koper op diens kosten teruggestuurd. Voor alle retour gezonden items geldt 
dat Inova Labs moet kunnen bevestigen dat een garantie geldt. Inova Labs 
betaalt voor standaard transport terug naar de Koper, en voor reparatie of 
vervanging van items die gedekt worden door deze Beperkte Garantie.

Als het item wordt gerepareerd of vervangen, kan Inova Labs functioneel 
gelijkwaardige producten of onderdelen gebruiken die nieuw zijn, 
gelijkwaardig aan nieuw, of gereviseerd. Alle onderdelen die worden 
verwijderd bij vervanging van een item, worden eigendom van Inova Labs. 

Voor zover toegestaan door de geldende wetgeving wordt de garantiedekking 
niet verlengd of vernieuwd of op andere wijze beïnvloed door een door Inova 
Labs geautoriseerde reparatie of vervanging. Onderdelen of vervangende 
items zijn echter gegarandeerd voor de resterende periode van de 
oorspronkelijke Beperkte Garantie. 

Afwijzing van garanties

GEEN ENKELE VERTEGENWOORDIGER VAN INOVA LABS HEEFT 
DE BEVOEGDHEID OM BEWERINGEN OF BELOFTEN TE DOEN, 
BEHALVE WANNEER DIT HIERIN EXPLICIET IS AANGEGEVEN. 
GEEN ENKELE OVERENKOMST DIE DEZE BEPERKTE GARANTIE 
WIJZIGT OF UITBREIDT IS BINDEND VOOR INOVA LABS, TENZIJ 
SCHRIFTELIJK ONDERTEKEND DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER 
VAN INOVA LABS MET DIENOVEREENKOMSTIGE BEVOEGDHEID. 
DEZE BEPERKTE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN IS VERLEEND EN 
GEACCEPTEERD IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EN 
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING WIJST 
INOVA LABS IEDERE EN ALLE ANDERE GARANTIES UIT, EXPLICIET 
OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET UITSLUITEND DE IMPLICIETE 
GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN 
BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKEN. 

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN KRACHTENS GELDENDE WETGEVING 
IS INOVA LABS ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK VOOR 
VERVOLGSCHADE, SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF 
EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT 
TOT VERLIES VAN WINSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK EN 
OMZET, ONGEACHT DE VORM VAN DE CLAIM, IN CONTRACT, 
ACHTELOOSHEID, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID 
OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF BETREKKING HEBBENDE 
TOT ITEMS, MATERIALEN EN/OF DIENSTEN VAN INOVA LABS, EN 
ZELFS ALS INOVA LABS GEÏNFORMEERD IS OVER DE MOGELIJKHEID 
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GARANTIE
vervolg

VAN DERGELIJKE SCHADE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE 
GELDENDE WETGEVING OVERSCHRIJDT DE AANSPRAKELIJKHEID 
VAN INOVA LABS HIERONDER OF IN DIT VERBAND IN GEEN GEVAL 
DE AANKOOPPRIJS DIE BETAALD IS VOOR ITEMS, ONGEACHT 
HET PLATFORM EN ONGEACHT ENIGE ACTIE OF CLAIM 
GEBASEERD OP CONTRACT, ACHTELOOSHEID, NALATIGHEID, 
STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS. DE KOPER GAAT 
AKKOORD EN ERKENT DAT DE ITEMS EEN GROOTTE, ONTWERP EN 
CAPACITEIT HEBBEN DIE GESELECTEERD IS DOOR DE MEDISCHE 
ZORGVERLENER. 

Onderhandelingsbasis

DE KOPER ACCEPTEERT DEZE AFWIJZINGEN VAN GARANTIES EN 
BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID HIERIN ALS ODNERDEEL 
VAN EEN ONDERHANDELING OVER DE PRIJS VAN DE ITEMS, 
EN BEGRIJPT DAT DE PRIJS WAARSCHIJNLIJK HOGER ZOU ZIJN 
ALS INOVA LABS VERPLICHT WERD AANPRAKELIJKHEID TE 
AANVAARDEN DIE DE HIERIN GENOEMDE AANSPRAKELIJKHEID 
ZOU OVERTREFFEN. ALLE BEPERKINGEN EN AFWIJZINGEN HIERIN 
ZIJN VAN TOEPASSING, ONGEACHT HET FALEN VAN HET ESSENTIËLE 
DOEL VAN ENIG BEPERKT VERHAAL.

Geldig recht en jurisdictie

De rechten en verplichtingen van de partijen met betrekking tot deze 
Beperkte Garantie, en alle geschillen die hieronder optreden (maar niet de 
conflicten), worden geregeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met 
de interne wetten van de staat Texas (VS). De in 1980 in de Verenigde Naties 
overeengekomen Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop 
van goederen is niet van toepassing. Voor zover voorzieningen in deze 
Beperkte Garantie onverenigbaar zijn met geldend recht voor de Koper, doet 
de Koper afstand van alle rechten en verhaal die zouden kunnen gelden onder 
dergelijke wetgeving voor zover het is toegestaan afstand te doen van die 
rechten en dat verhaal. Deze Beperkte Garantie wordt aangeboden als extra 
aanvulling op de wettelijke rechten van de Koper, en is op generlei wijze van 
invloed op dergelijke rechten. De partijen komen overeen en stemmen ermee 
in dat de toestand van federale rechtbanken in Texas exclusief jurisdictie 
hebben met betrekking tot alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking 
hebben op deze Beperkte Garantie. Als een voorziening in deze Beperkte 
Garantie onwettig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, wordt die voorziening 
zo min mogelijk beperkt of verwijderd, zodanig dat deze Beperkte Garantie 
voor de overige voorzieningen volledig van kracht en afdwingbaar blijft. 
BEIDE PARTIJEN DOEN UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE RECHTEN OP 
JURYRECHTSPRAAK. 

Technische ondersteuning

Het klantenserviceteam van Inova Labs is te bereiken van maandag tot vrijdag 
tussen 7.00 en 19.00 uur CST, onder telefoonnummer +1 512-617-1744.
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De LifeChoice® Activox draagbare zuurstofconcentrator van model XYC100B-P4L is 
bedoeld voor gebruik in de hieronder aangegeven elektromagnetische omgeving. 
De klant of gebruiker van model XYC100B-P4L dient ervoor te zorgen dat het in een 
dergelijke omgeving wordt gebruikt.

OPMERKING: UT is de wisselspanning vóór toepassing van het testniveau.

Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit

 Immuniteitstest IEC 60601 Conformiteits- Elektromagnetische 
  testniveau niveau omgeving – leidraad

Vloeren moeten van hout, 
beton of keramische 

tegels zijn. Als vloeren 
bedekt zijn met synthetisch 
materiaal, moet de relatieve 
luchtvochtigheid minimaal 

30% bedragen.

+/-6 kV contact

 +/-8 kV lucht

+/-6 kV contact

 +/-8 kV lucht

Elektrostatische 
ontlading (ESD) 
IEC 61000-4-2

Magnetische velden op 
netfrequentie moet liggen 
op een niveau dat normaal 

is voor een zakelijke of 
ziekenhuisomgeving.

3 A/m 3 A/m

Magnetisch veld op 
netfrequentie  

(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

De netstroomkwaliteit moet 
overeenkomen met die van 

een normale zakelijke of 
ziekenhuis-omgeving.

 +/-2 kV voor 
stroom-  

leidingen

+/-1 kV voor 
ingangs- of  
uitgangs- 
leidingen

+/-2 kV 
voor stroom- 

leidingen

Niet van 
toepassing

Elektrische snelle 
transiënt/burst
IEC 61000-4-4

De netstroomkwaliteit moet 
overeenkomen met die voor 

een normale zakelijke of 
ziekenhuis-omgeving.

 +/-1 kV leiding 
naar leiding

 +/-2 kV leiding 
naar aarde

 +/-1 kV leiding 
naar leiding

 +/-2 kV leiding 
naar aarde

Stootspanning
IEC 61000-4-5

De netstroomkwaliteit moet 
overeenkomen met die voor 

een normale zakelijke of 
ziekenhuis- omgeving. Als 
de gebruiker van model 

XYC100B-P4L voortzetting 
van gebruik nodig heeft 
tijdens stroomuitval, is 

aan te bevelen dat model 
XYC100B-P4L wordt gevoed 
door een ononderbreekbare 
stroomvoorziening of accu.

< 5% UT 
(>95% daling in 
UT) gedurende 

0,5 cyclus
40% UT 

(60% daling in 
UT) gedurende 

5 cycli
70% UT

(30% daling in 
UT) gedurende 

25 cycli
< 5% UT 

(>95% daling in 
UT) gedurende  

5 seconden

< 5% UT 
(>95% daling in 
UT) gedurende 

0,5 cyclus
40% UT 

(60% daling in 
UT) gedurende 

5 cycli
70% UT

(30% daling in 
UT) gedurende 

25 cycli
< 5% UT 

(>95% daling in 
UT) gedurende  

5 seconden

Spanningsdalingen, 
korte onderbrekingen 

en spannings- 
schommelingen  

ingangsleidingen  
IEC 61000-4-11

Medisch-elektrische apparatuur heeft speciale voorzorgsmaatregelen nodig met 
betrekking tot EMC en moet worden geïnstalleerd en in gebruik genomen worden 
in overeenstemming met de EMC-informatie die in de meegeleverde tabellen is 
aangegeven.

EMC-INFORMATIE



De LifeChoice® Activox draagbare zuurstofconcentrator van model XYC100B-
P4L is bedoeld voor gebruik in de hieronder aangegeven elektromagnetische 
omgeving. De klant of gebruiker van model XYC100B-P4L dient ervoor te 
zorgen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

OPMERKING 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing.
OPMERKING 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. 
De voortplanting van elektromagnetische golven wordt beïnvloed door absorptie en 
reflectie van gebouwen, objecten en mensen.
a Veldsterktes van stationaire zenders, zoals basisstations van (draagbare/
draadloze) radiotelefoons en landmobiele radio's, amateurradio, AM- en FM-
radio-uitzendingen en tv-uitzendingen kunnen theoretisch niet precies worden 
voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving ten gevolge van vaste RF-
zenders te beoordelen, moet een elektromagnetisch locatieonderzoek worden 
overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar model XYC100B-
P4L wordt gebruikt hoger is dan het hierboven vermelde toepasselijke RF-
conformiteitsniveau, moet worden gecontroleerd of model XYC100B-P4L normaal 
werkt. Als wordt vastgesteld dat het apparaat niet normaal functioneert, kunnen 
aanvullende maatregelen vereist zijn, bijvoorbeeld het anders opstellen of 
verplaatsen van model XYC100B-P4L.
b Binnen het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz dienen de veldsterktes minder 
dan 3 V/m te bedragen.

Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit

 Immuniteitstest IEC 60601 Conformiteits- Elektromagnetische 
  testniveau niveau omgeving – leidraad

Draagbare en mobiele RF- 
communicatieapparatuur 
mag zich niet dichter bij 

enig onderdeel van model 
XYC100B-P4L, inclusief 

kabels, bevinden dan de 
aanbevolen tussenafstand 

berekend aan de hand 
van de vergelijking 

van toepassing voor de 
frequentie van de zender.

Aanbevolen 
tussenafstand

d	=	1,17	√P

d	=	1,17	√P,	80	MHz 
tot 800 MHz

d	=	2,33	√P,	800	MHz	 
tot 2,5 GHz

3 Vrms
150 kHz-80 MHz

3 V/m
80 MHz-2,5 GHz

3 V

3 V/m

Geleide RF
IEC 61000-4-6

Uitgestraalde RF
IEC 61000-4-3

Waarbij 'P' staat voor het nominale maximumvermogen van de zender in watt (W) 
volgens de zenderfabrikant, en 'd' voor de aanbevolen afstand in meter (m).

De veldsterkte van vaste RF-zenders, bepaald aan de hand van een elektromagnetisch 
onderzoek van de locatiea, moet lager zijn dan het conformiteitsniveau in de 
afzonderlijke frequentiebereiken.b

In de buurt van apparatuur met het volgende symbool kan interferentie 
optreden:
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De LifeChoice® Activox draagbare zuurstofconcentrator van model 
XYC100B-P4L is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving 
waarin uitgestraalde RF-interferentie onder controle wordt gehouden. 
De klant of gebruiker van model XYC100B-P4L kan elektromagnetische 
interferentie helpen voorkomen door de minimale afstand tussen draagbare 
en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en model XYC100B-P4L 
aan te houden die hieronder wordt vermeld, aan de hand van het maximale 
uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

Voor zenders met een nominaal maximumvermogen dat niet in de tabel is 
opgenomen, kan de aanbevolen minimumafstand d in meter worden geschat met 
behulp van de vergelijking die van toepassing is op de zenderfrequentie, waarbij P 
staat voor het nominale maximumvermogen van de zender in watt (W) volgens de 
zenderfabrikant.
OPMERKING 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is de afstand voor het hogere frequentiebereik 
van toepassing.
OPMERKING 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. 
De voortplanting van elektromagnetische golven wordt beïnvloed door absorptie en 
reflectie van gebouwen, objecten en mensen.

Aanbevolen tussenafstand en tussen draagbare en mobiele RF-
communicatieapparatuur en de LifeChoice® Activox draagbare 
zuurstofconcentrator van model XYC100B-P4L

De LifeChoice® Activox draagbare zuurstofconcentrator van model XYC100B-
P4L is bedoeld voor gebruik in de hieronder aangegeven elektromagnetische 
omgeving. De klant of de gebruiker van model XYC100B-P4L moet ervoor 
zorgen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Leidraad en verklaring van fabrikant – elektromagnetische emissie

Tussenafstand naar zenderfrequentie (m)

 0,01 0,12 0,12 0,23

 0,1 0,37 0,37 0,74

 1 1,2 1,2 2,3

 10 3,7 3,7 7,4

 100 12 12 23

Maximaal nominaal  
uitgangsvermogen 
van de zender (W)

  150 kHz tot 80 MHz 80 MHz tot 800 MHz 800 MHz tot 2,5 GHz
	 	 d=1,17	√P	 d=1,17	√P	 	d=2,33	√P

 Emissietest Conformiteit Elektromagnetische omgeving – leidraad

Model XYC100B-P4L maakt slechts voor 
de interne functie gebruik van RF-energie. 
Hierdoor is de RF-emissie van het systeem zeer 
laag en zal deze naar alle waarschijnlijkheid 
geen storing veroorzaken bij elektronische 
apparatuur die zich in de buurt bevindt.

RF-emissies, CISPR 11

RF-emissies, CISPR 11
Harmonische emissies, 

IEC 61000-3-2
Spanningsschommelingen/

flikkeremissies, IEC 61000-3-3

Groep 1

Klasse B

Klasse A

Voldoet

Model XYC100B-P4L is geschikt voor gebruik in 
alle gebouwen, met inbegrip van huishoudelijke 
gebouwen en gebouwen die rechtstreeks 
aangesloten zijn op het publieke laagspanningsnet 
dat stroom levert aan gebouwen die voor 
huishoudelijke doeleinden worden gebruikt.



AANTEKENINGEN VAN DE EIGENAAR
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AANTEKENINGEN VAN DE EIGENAAR
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