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H5i'a bakış
H5i sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur:
•  H5i ısıtmalı nemlendirici  •  H5i Temizlenebilir su haznesi.

Opsiyonel bileşenler şunlardır:
•  ClimateLine ısıtılmış tüp  •  ClimateLineMAX ısıtılmış tüp  •  H5i su haznesi.

Seyahat tavsiyeleri

H5i ile hareket veya seyahat ederken:
•  Su haznesinin boş olduğundan emin olun. 
•  H5i'yi serbest bırakma düğmesini kullanarak S9'dan sökün. 

Hoş geldiniz 
H5i'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu cihazı çalıştırmadan önce 
lütfen tüm Hoş Geldiniz ve Bilgi Kılavuzları'nı okuyunuz.
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Kurulum
1. H5i'nizi S9'unuz ile birleştirin ve yerlerine oturana kadar birbirlerine doğru itin.
2. Güç kaynağı biriminin DC kablosunu S9'un arkasına bağlayın.
3. Güç kablosunu güç kaynağı birimine bağlayın.
4. Güç kablosunun diğer ucunu prize takın.
5. Hava tüpünün bir ucunu sıkıca hava çıkışına bağlayın.
6. Monte edilmiş maske sistemini hava tüpünün serbest ucuna bağlayın.

Notlar: 
 • Yeterli havalandırmanın sağlanması için güç kaynağı ünitesini H5i'den uzağa yerleştirin. 
 • Maskenizin montajı hakkında daha fazla bilgi için maske 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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Su haznesinin doldurulması 
1. Mandalı kaydırın ve döner kapağı kaldırarak açın.
2. Su haznesini çıkarın.
3. Su haznesini (ortadaki delikten) maksimum su seviyesi işaretine 

(380ml) kadar doldurun.
4. Su haznesini H5i'ye geri takın.
5. Yerine oturduğundan emin olarak döner kapağı kapatın.

1. 2. 3. 4. 5.
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S9'un temel özellikleri
S9 cihazınızın kontrol paneli bir LCD ekran ile birlikte bir Başlat/
Durdur düğmesi, Dial tuşu ile Bilgi ve Kurulum menü tuşlarını içerir.

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
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1. BAŞLANGIÇ 
ekranınızdan,  
düğmesini NEMLİLİK 
SEVİYESİ ekranı mavi 
olarak gösterilene 
kadar çevirin.

2.  düğmesine 
basın. Bu seçim 
turuncu renkle 
belirtilecektir.

3.   düğmesini 
istediğiniz nemlilik 
seviyesi gösterilene 
kadar çevirin.

4. Seçiminizi 
onaylamak için  
düğmesine basın.

Nemlilik seviyesinin ayarlanması 
Sizin için en rahat ayarı bulmak için OFF (KAPALI)'dan 6'ya kadar olan nemlilik seviyesini herhangi bir anda 
ayarlayabilirsiniz. Nemlilik seviyenizi ayarlamak için:

H5i'nin ısıtılması 
Isıtma özelliği, tedaviye başlamadan önce suyu ısıtmak için kullanılır.
Isıtmaya başlamak için:
1. Nemlilik seviyesi ikonuna gidin.
2.  düğmesine basın ve üç saniye tutun. Isıtma durum çubuğu gösterilir.
Isıtmayı herhangi bir anda  düğmesine en az üç saniye boyunca basarak 
durdurabilirsiniz. Tedaviye herhangi bir anda  düğmesine basarak 
başlayabilirsiniz.

Not: Isıtıcı tablanın soğumasına yardımcı olmak için S9 cihazınız, tedavi bitiminden bir 
saat sonraya kadar hava üflemeye devam edecektir. Ancak, cihazı herhangi bir anda 
fişten çekebilir ve ısıtıcı tablanın hava üflemesi olmaksızın soğumasını sağlayabilirsiniz.
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Başlarken
1. S9 ve H5i'nizin bağlı olduğundan ve su haznesinin maksimum su seviyesi 

işaretine kadar dolu olduğundan emin olun.
2. Gerekirse nemlilik seviyesini ayarlayın.
3. Maskenizi, maske kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde takın.
4. Tedaviye başlamak için, maskenizin içine nefes alın ve/veya  

düğmesine basın.
5. Yatağa uzanın ve hava tüpünü uykunuzda hareket etseniz de serbest 

kalacak şekilde ayarlayın.
6. Herhangi bir anda tedaviyi durdurmak için maskenizi çıkarın ve/veya 

 düğmesine basın.

Notlar: 
 • Doktorunuz cihazınızda SmartStart özelliğini açtıysa maskenizin içine nefes 

aldığınızda cihaz otomatik olarak başlayacak ve maskeyi çıkardığınızda otomatik 
olarak duracaktır. 

 • Tedavi başladıktan sonra bir tedavi ekranı görüntülenir.
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Temizlik ve bakım
Temizlik ve bakımı bu bölümde anlatıldığı şekilde düzenli olarak uygulamalısınız.

H5i'nin sökülmesi

1. Mandalı kaydırın.
2. Döner kapağı kaldırarak açın.
3. Su haznesini çıkarın.
4. Fazla suyu su haznesinden atın.
5. Yanlardaki dört mandalı da açın.
6. Hazne kapağını, tablayı ve tabanı birbirinden ayırın.

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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Günlük temizlik

1. Sökülmüş olan hazne kapağını, tablayı ve tabanı hafif bir deterjan ile ılık suda yıkayın.
2. Temiz suda iyice durulayın ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde kendiliğinden kurumaya 

bırakın.

Not: Sökülmüş olan hazne kapağı, tabla ve taban aynı zamanda narin veya cam eşya döngüsü ile (yalnızca üst rafta) 
bulaşık makinesinde de yıkanabilir.

Aylık temizlik

1. Döner kapağın döner kapak kapamasını sökün ve hafif bir deterjan ile ılık suda yıkayın. 
2. H5i'nin dışını nemli bir bez ve hafif bir deterjanla silin.

H5i'nin yeniden montajı

1. Tablayı, maksimum su seviyesi işaretinin yukarı baktığından emin olarak tabana yerleştirin.
2. Hazne kapağını, ortadaki deliklerin hizada olduğundan emin olarak tablanın/tabanın üstüne yerleştirin.
3. Dört mandalı da kapatın.
4. Su haznesini doldurun ve H5i'ye geri takın.
5. Yerine oturduğundan emin olarak döner kapağı kapatın.

Bakım kontrol listesi

 9 Su haznesi ve döner kapak kapamasını yıpranma ve hasara karşı inceleyin. 
 9 Herhangi bir bileşen sızdırma yapıyor veya çatlak, bulanık ya da çukurlu ise su haznesini değiştirin.
 9 Çatlak veya hasarlı ise döner kapak kapamasını değiştirin.
 9 Su haznesindeki beyaz toz kalıntılarını, bir ölçek sirke ve 10 ölçek su ile hazırladığınız solüsyonu kullanarak 

temizleyin.

1. 2. 3. 4. 5.
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