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  150Resmed Lumis:نحوه استفاده از دستگاه 

 
 دكمه خانه جهت بازگشت به صفحه اصلي دستگاه -1

 دكمه خاموش و روشن كردن دستگاه -2

 كليد قابل تغيير جهت تغيير اطالعات -3

  خرجي هوا براي اتصال به تيوب هوا -4
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  نحوه استفاده از دستگاه

  

 

ا در يك حالت ثابت و مناسب قرار دهيد. ردستگاه خود  -1
سپس با باال آوردن محافظ ورودي منبع برق دستگاه ورودي 

  منبع برق را باز كنيد.

ستگاه را مطابق شكل به محل آن در پشت كابل پاور د -2
دستگاه متصل كنيد و سپس محافظ ورودي منبع برق را با 

  پايين آوردن به حالت اول خود برگردانيد.

 

ستگاه را مطابق شكل با دقت و با احتياط در تيوب هواي د -3
  قسمت مشخص شده در پشت دستگاه متصل كنيد.

 

يوب هوا را با دقت و با احتياط به ماسك قسمت آزاد ت -4
متصل كنيد و سپس دكمه روشن شدن دستگاه را انتخاب 

  استفاده كنيد.كرده و از دستگاه 
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  نحوه اتصال مرطوب كننده به دستگاه

  
تهيه كرديد ميبايست ™HumidAirرا به همراه مرطوب كننده به نام  AirCurve ™ VAutoاگر دستگاه 

 مراتب زير را انجام دهيد.

  

را باز كرده و آن  ™HumidAirه درب مرطوب كنند -1
  برسد. MAXرا پر از آب كنيد تا به خط نشان حداكثر يا 

 

را بسته و آن را  ™HumidAirه درب مرطوب كنند -2
  به قسمت كناري تعبيه شده در دستگاه متصل كنيد.
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  تنظيمات اوليه دستگاه

  
اگر اولين بار است كه از دستگاه استفاده مي كنيد، مي بايست از طريق كارشناسان مورد تاييد اقدامات 

آموزش شما بعد از يك الي دو هفته استفاده از دستگاه ديگر به راحتي مي الزم را انجام دهيد و بعد از 
  توانيد از آن استفاده كنيد.

  برطرف كردن عالئم دستگاه با تغيير آسان تنظيمات: -

را روشن كرده و  Ramp Timeمشكل به خواب رفتن: در اين حالت اگر مشكلي با فشار باال داشتيد  -1
  در صورت روشن بودن آن را افزايش دهيد.

را راوشن و در صورت روشن  Ramp Timeاگر در هنگام فرو بردن هوا مشكل داشتيد مي بايست  -2
  بودن آن را افزايش دهيد.

  را خاموش كنيد. Ramp Timeاگر حس مي كنيد هواي كافي دريافت نمي كنيد مي بايست  -3

  مي بايست اقدامات زير را انجام دهيد: Ramp Timeجهت تغيير 
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  را انتخاب كنيد. My Optionsگزينه  -1

 

 Rampمانطور كه در شكل مشخص است بايد گزينه ه -2

Time .را انتخاب كنيد  

 

را بر اساس  Ramp Timeر اين قسمت مي توانيد ميزان د -3
  نياز تغيير دهيد.

 

  تنظيمات ذخيره مي شود.اين گزينه  با انتخاب -4


