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S9'a bakış
S9 sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur:
•  S9 cihazı  •  SlimLine hava tüpü  •  90W veya 30W güç kaynağı birimi  •  S9 seyahat çantası  •  SD kart  •  S9 SD kart 
koruyucu kılıfı.

Opsiyonel bileşenler şunlardır:
•  H5i ısıtılmış nemlendirici  •  H5i su haznesi  •  Standart hava tüpü  •  ClimateLine ısıtılmış tüp  •  ClimateLineMAX 
ısıtılmış tüp  •  90W güç kaynağı birimi  •  30W güç kaynağı birimi (H5i'yi desteklemez)  •  Power Station II batarya 
paketi  •  DC/DC Dönüştürücü 24 V/90 W.

Seyahat önerileri

Yalnız S9 cihazınızla seyahat ederken:
•  ClimateLine veya ClimateLineMAX ısıtılmış hava tüpü doğrudan S9 cihazına bağlanmak için tasarlanmadığından, 

SlimLine veya Standart hava tüpünü yanınıza aldığınızdan emin olun.
•  Lütfen S9 cihazını kullanacağınız bölge için onaylı güç kablosunu satın aldığınızdan ve seyahatinizde yanınızda 

bulundurduğunuzdan emin olun.

Hoş geldiniz 
S9 Escape'i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu cihazı çalıştırmadan önce 
lütfen tüm Hoş Geldiniz ve Bilgi Kılavuzları'nı okuyunuz.

Hava filtresi

DC güç girişi

SD kart yuvası

Modül/Adaptör portu

Hava çıkışı
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Kurulum
1. Güç kaynağı biriminin DC kablosunu S9'un arkasına bağlayın.
2. Güç kablosunu güç kaynağı birimine bağlayın.
3. Güç kablosunun diğer ucunu prize takın.
4. Hava tüpünün bir ucunu sıkıca hava çıkışına bağlayın.
5. Monte edilmiş maske sistemini hava tüpünün serbest ucuna bağlayın.
Notlar: 

 • Maskenizin montajı hakkında daha fazla bilgi için maske kullanım kılavuzuna bakın. 
 • Tavsiye edilen maskeler www.resmed.com adresinde Products (Ürünler) sayfasında Service & Support (Ürün Servis ve 

Destek) bölümünün altında bulunabilir.
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*Klinisyeniniz tarafından S9 Essentials etkinleştirilmişse Bilgi ve Kurulum menüleri 
devre dışı bırakılır.

Tuş:

Bilgi menüsü

Kurulum menüsü

Dial tuşu

Başlat/Durdur

Climate Control

Isıtılmış tüp

Yükselme

Nemlilik Düzeyi

Anasayfa

Kurulum 
menüsü*

Ayarları 
değiştirmenizi 

sağlar.

Bilgi menüsü*
Uyku istatistiklerinizi 

görüntülemenizi 
sağlar. Dial tuşu

Dial tuşunun çevrilmesi 
menüde gezinmenizi ve 

ayarları değiştirmenizi 
sağlar. Dial tuşuna basılması 

bir menüye girmenizi ve 
seçiminizi onaylamanızı 

sağlar. 

LCD ekran 

Başlat/Durdur düğmesi
Tedaviyi başlatır veya 

durdurur. 

Ana menü

S9 temel özellikleri
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Menülerde gezinme
Genel olarak menülerde gezinmek için:

1. İstediğiniz parametre 
mavi olarak gösterilene 
kadar  düğmesini 
çevirin.

2.  düğmesine 
basın. Bu seçim 
turuncu renkle 
belirtilecektir.

3. İstediğiniz ayarı görene 
kadar  düğmesini 
çevirin.

4. Seçiminizi onaylamak 
için  düğmesine 
basın. Ekran maviye 
döner.

S9 Essentials
S9 Essentials cihazla etkileşim ve menü navigasyonunu sizin için daha kolay hale getirmek üzere tasarlanmıştır. 
Klinisyen tarafından etkinleştirilmişse S9 Essentials basitçe tedaviyi başlatıp durdurabilmeniz ve rampa, nemlendirme 
ve Climate Control’u ayarlayabilmeniz için Bilgi ve Kurulum işlevselliğini devre dışı bırakır.
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Başlarken
1. Gücün bağlı olduğundan emin olun.
2. Gerekirse yükselme süresini ayarlayın.
3. Maskenizi, maske kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde takın.
4. Tedaviye başlamak için, şu düğmeye basın .
5. Yatağa uzanın ve hava tüpünü uykunuzda hareket etseniz de serbest kalacak şekilde 

ayarlayın.
6. Tedaviyi herhangi bir anda durdurmak için şu düğmeye basın . 

Notlar: 
 • Tedavi başladıktan sonra bir tedavi ekranı görüntülenir.
 • Tedavi sırasında güç kesilirse tekrar güç geldiğinde cihaz tedaviyi otomatik olarak tekrar başlatır.
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Temizlik ve bakım
Bu cihazın bakımıyla ilgili detaylı talimatlar için maskenizin ve nemlendiricinizin kullanıcı kılavuzuna bakın.

Günlük

Kelepçe üzerindeki parmak tokalarını çekerek hava tüpünü çıkarın. Bir sonraki kullanıma kadar temiz, kuru bir yere asın.
Notlar: 

 • Hava tüpünü doğrudan güneş ışığı altına asmayın çünkü zamanla sertleşebilir ve sonuçta kırılabilir.
 • Hava tüpünü çamaşır veya bulaşık makinesinde yıkamayın.

Haftalık 

1. Hava tüpünü S9 cihazı ve maskeden çıkarın.
2. Hava tüpünü hafif deterjanla ılık suda yıkayın. 
3. İyice durulayın, asın ve kurumaya bırakın.
4. Sonraki kullanımdan önce hava tüpünü hava çıkışına ve maskeye tekrar bağlayın.

Aylık

1. S9'un dışını nemli bir bez ve hafif bir deterjanla silin.
2. Hava filtresinde delikler ve kirden dolayı tıkanmalar olup olmadığını kontrol edin. Gerektiğinde hava filtresini 

yenisiyle değiştirin.

Hava filtresinin değiştirilmesi

Hava filtresini altı ayda bir (veya gerekirse daha sık) değiştirin.
1. Hava filtresi kapağını S9 cihazının arkasından çıkarın.
2. Eski hava filtresini çıkarıp atın.
3. Yeni bir ResMed hava filtresini, filtre kapağı üzerinde düz olarak 

oturduğundan emin olarak takın.
4. Hava filtresi kapağını değiştirin.
Notlar:

 • Hava filtresinin ve hava filtresi 
kapağının her zaman takılı 
olmasını sağlayın.

 • Hava filtresini yıkamayın. Hava 
filtresi yıkanamaz veya tekrar 
kullanılamaz.

Hava filtresi

Hava filtresi kapağı
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SD kart 
S9 cihazınızdan tedavi verilerini 
toplamak ve doktorunuzdan 
ayar güncellemeleri temin etmek 
için bir SD kart tedarik edilmiştir. 
Yönlendirildiğiniz takdirde, S9 cihazını 
fişten çekin, SD kartınızı çıkarın, 
koruyucu kılıfa koyun ve doktorunuza 
gönderin.

Kartın çıkarılması

1. Serbest bırakmak için SD kartı itin.
2. Kartı çıkarın.
3. Kartı koruyucu kılıfın içine koyun.
4. Yönlendirildiği şekilde koruyucu 

kılıfı doktorunuza geri gönderin.
Kartın çıkarılması ve takılması ile ilgili 
daha fazla bilgi için, cihazınızla birlikte 
tedarik edilen S9 SD Kart Koruyucu 
Kılıfı'na bakınız. Lütfen S9 SD Kart 
Koruyucu Kılıfı ilerde kullanmak için 
saklayın.

Notlar:
 • Sorun giderme bilgisi için Bilgi 

Kılavuzu'na bakın.
 • Daha fazla ürün bilgisi için  

www.resmed.com sitesine bakın.1 2 3 4
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