
VISIONAIRE 5 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

• Φροντίζετε πάντα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής διαβάζοντας προσεκτικά 
τις οδηγίες χρήσεως. 

• Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται, να φυλάσσεται και να μεταφέρεται, κατά 
προτίμηση, σε κάθετη θέση. 

• Μην εκτίθεται η συσκευή σε πυρακτωμένες εστίες και πηγές θερμότητας  (π.χ. 
γυμνή φλόγα, καλοριφέρ ή τσιγάρο). 

• Τοποθετήστε τη συσκευή σε χώρο με εξαερισμό, χωρίς καπνούς, σκόνη και 
ατμοσφαιρική ρύπανση. 

• Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές προδιαγραφές της κεντρικής παροχής ρεύματος 
ταιριάζουν με αυτές που αναγράφονται την ετικέτα του κατασκευαστή. 

• Αφήνετε τουλάχιστον 30 εκατοστά ελεύθερο χώρο περιμετρικά της συσκευής για 
το καλύτερο αερισμό της. 

• Μη χρησιμοποιείται τη συσκευή κοντά σε συσκευές με ιδιαίτερες 
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. 

• Σε περίπτωση ηχητικής ειδοποίησης για βλάβη συμβουλευτείτε την ενότητα (IV. 
10.Αντιμετώπιση προβλημάτων) του εγχειρίδιου χρήσης. Σε περίπτωση μη 
αντιμετώπισης της βλάβης ειδοποιείστε τον αρμόδιο προμηθευτή της συσκευής 
σας. 

• Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή ή επιχειρήσετε οποιαδήποτε επισκευή παρά 
μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ) 
 
 

• Όταν η συσκευή τίθεται σε λειτουργία τότε παράγεται ένας ήχος δοκιμαστικής 
λειτουργίας που διαρκεί περίπου 5 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση μη χρήσης της 
μονάδας για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να χρησιμοποιηθεί για αρκετά 
λεπτά προτού ενεργοποιηθεί ο αρχικός αυτός συναγερμός. 

• Στην αρχή της λειτουργίας της συσκευής θα ανάψει η πορτοκαλί ένδειξη Ο2 όπου 
θα σβήσει μετά από 5 λεπτά ως ένδειξη μέγιστης περιεκτικότητας οξυγόνου.   

• Καθαρισμός του εξοπλισμού οξυγονοθεραπείας (ρινικοί σωλήνες & υγραντήρες) 3 
φορές την εβδομάδα και αντικατάσταση τους όταν έχουν υποστεί φθορές μετά από 
πολύ χρήση. 

• Συμπλήρωμα του υγραντήρα με απιονισμένο νερό όταν η στάθμη στον υγραντήρα 
φτάσει στην ένδειξη min. Προσοχή συμπληρώνουμε 0.5 εκατοστά κάτω από την 



ένδειξη max του υγραντήρα για την αποφυγή δημιουργίας σταγονιδίων στο ρινικό 
σωλήνα. 

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη έχουν συνδεθεί  σωστά και επίσης έχει σφραγιστεί 
σωστά το καπάκι του υγραντήρα για την αποφυγή διαρροής. 

• Ξέπλυμα του υγραντήρα με ξύδι 1-2 φορές ώστε να αποφευχθεί ο φραγμός του 
από άλατα. 

• Καθαρισμός της συσκευής μόνο με ένα στεγνό πανί ή, αν απαιτείται, με ένα νωπό 
σφουγγάρι και καθαρό νερό ή σαπουνόνερο μόνο και έπειτα να στεγνώνεται 
καλά. 

•  Ελέγχετε κάθε φορά που χρησιμοποιείται η συσκευή ότι η ροή του οξυγόνου 
αναταράσσει την επιφάνεια του νερού στον υγραντήρα. 

• Έλεγχος  λειτουργίας του ροόμετρου με τη μπίλια να χωρίζεται στη μέση για τη 
σωστή ένδειξη ροής. 

• Όταν δε χρησιμοποιούμε τη συσκευή φροντίζουμε να κλείνουμε το ροόμετρο 
τελείως για να σφραγιστεί το κύκλωμα πίεσης της συσκευής. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 
 

• Περιοδικός έλεγχος της περιεκτικότητας του οξυγόνου κάθε συμπυκνωτή κάθε 3 
μήνες για την αποφυγή μεγαλύτερων βλαβών.  

• Συνίσταται ενεργοποίηση της συσκευής για το χρονικό διάστημα των 30 λεπτών 
κάθε μήνα σε περίοδο έντονης στασιμότητας. 

• Υποχρεωτικός έλεγχος ρουτίνας της συσκευής μια φορά το χρόνο από το 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα της Alfacare. 

• Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη συντήρηση σε περίπτωση σωστής και κανονικής 
χρήσης της συσκευής για το λόγο ότι διαθέτει ηχητικές ενδείξεις βλαβών όπου 
εντοπίζουν την αιτία βλάβης σύμφωνα με τον κατασκευαστή. 

• Όταν δε χρησιμοποιείται η συσκευή, τότε φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου 
και συνίσταται το κλείσιμο του ροόμετρου για την προστασία του κυκλώματος 
πίεσης της συσκευής. 

• Φυλάσσεται την εργοστασιακή συσκευασία του συμπυκνωτή οξυγόνου για την 
ασφαλέστερη μεταφορά του. 

 

 

 

 

 


