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Hoş geldiniz 
AutoSet CS-A seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı çalıştırmadan önce lütfen tüm Hoş Geldiniz ve Bilgi 
Kılavuzlarını okuyun. 

Hava filtresi

DC güç girişi

SD kart yuvası

Modül/Adaptör portu

Hava çıkışı

Bir bakışta AutoSet CS-A
AutoSet CS-A sistemi şu unsurlardan oluşur:
•  AutoSet CS-A cihazı  •  Hava tüpü  •  90 W güç kaynağı ünitesi  •  S9 seyahat çantası  •  SD kartı   
•  S9 SD kart koruyucu kılıf.
İsteğe bağlı bileşenler arasında şunlar vardır:
•  H5i ısıtmalı nemlendirici  •  Standart hava tüpü  •  SlimLine hava tüpü  •  3 m hava tüpü  •  ClimateLine 
ısıtmalı hava tüpü  •  ClimateLineMAX ısıtmalı hava tüpü  •  30 W güç kaynağı ünitesi (H5i desteklemez)  
•  Power Station II batarya paketi  •  DC/DC Dönüştürücü 24 V/90 W. 

AutoSet CS-A ile seyahat
Sadece AutoSet CS-A’nız ile seyahat ederken:
• ClimateLine veya ClimateLineMAX ısıtmalı hava tüpü cihaza doğrudan bağlanmak üzere 

tasarlanmadığından SlimLine veya Standart hava tüpünü yanınıza aldığınızdan emin olun.
• Lütfen cihazı kullanacağınız bölge için onaylanmış güç kablosunu satın alıp yanınıza aldığınızdan 

emin olun.
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AutoSet CS-A temel bilgileri

Bilgi menüsü*
Uyku istatistiklerinizi görmenizi veya 

menüden çıkmanızı mümkün kılar.

Kurulum menüsü*
Ayarlarınızda değişiklikler yapmayı veya 

menüden çıkmanızı mümkün kılar.

Başlat/Durdur 
düğmesi  

Tedaviyi başlatır 
veya durdurur. 

LCD ekran 
Menüler, tedavi ekranları ve 

hatırlatmaları gösterir.

Dial tuşu
Tuşun çevrilmesi menüyü kaydırmanızı ve ayarları 

değiştirmenizi sağlar. Tuşa basılması bir menüye 
girmenizi ve seçiminizi onaylamanızı sağlar. 

Alarm susturma 
Alarmları susturmak için bir 

kez basın. Sesli duruma 
getirmek için ikinci bir kez 

basın.

Alarm ve tedavi LED’leri  
Sarı—bir alarm sırasında yanıp söner. 

Mavi—tedavi sırasında açıktır (klinisyen 
etkinleştirmişse).

Tuş:

Anasayfa

Nemlilik Düzeyi

Rampa

Isıtmalı Tüp

Climate Control

Başlat/Durdur

Dial tuşu 

Alarm susturma

Kurulum menüsü

Bilgi menüsü
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Kurulum
1. Güç kaynağı ünitesinin DC kablosunu cihazın arkasına bağlayın.
2. Güç kablosunu güç kaynağı ünitesine bağlayın.
3. Güç kablosunun diğer ucunu güç çıkışına takın.
4. Hava tüpünün bir ucunu hava çıkışına sıkıca takın.
5. Kurulu maske sistemini hava tüpünün serbest ucuna takın.
Notlar: 
 • AutoSet CS-A’nın daima alarm LED göstergelerinin açıkça görünür olduğu bir yere yerleştirilmesini 

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

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

Maske tipini seçme
Maske tipinizi seçmek için:

1.  kısmına basın. AYARLAR 
ekranı görüntülenir.

2. Maske mavi olarak 
görüntüleninceye kadar 

 kısmını çevirin.

3.  kısmına basın. Seçim 
turuncu renkle belirtilecektir.

Rampa süresinin ayarlanması
Tedavi başlangıcını daha rahat kılmak için tasarlanmış olan rampa süresi, basıncın düşük bir başlangıç 
basıncından tedavi basıncına yükseldiği süredir. Rampa sürenizi ayarlamak için:

1. ANASAYFA 
ekranınızdan 
RAMPA ekranı mavi 
görüntüleninceye 
kadar  kısmını 
çevirin.

2.  kısmına basın. 
Seçim turuncu 
renkle belirtilecektir.

3. Size gerekli olan 
rampa süresi 
gösterilene kadar 

 düğmesini 
çevirin.

4. Seçiminizi 
onaylamak için  
düğmesine basın.

Maske Oturumu kullanma
Maskenizi uygun şekilde oturtmak için Maske Oturumu kullanabilirsiniz. Bu özellik, tedavi başlamadan 
önce üç dakika süre ile CPAP basıncı verir; bu sürede Maske Oturumunuzu kontrol edebilir ve sızıntıyı 
minimuma indirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
1. Maskenizi, maske kullanıcı kılavuzunda belirtildiği şekilde oturtun.
2. ANASAYFA ekranınızdan  kısmına basıp üç saniye basılı tutun.  

Şu MASKE OTURUMU ekranlarından biri görüntülenir:

3. Gerekirse maskeniz, maske yastığınız ve başlığınızı Maske Oturumu İyi gösterinceye kadar ayarlayın. 
Üç dakikadan sonra basınç ayarlı basınca geri döner ve tedavi başlar. Maske Oturumunu  kısmına 
basarak istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz.
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S9 Essentials
S9 Essentials cihazla etkileşim ve menü navigasyonunu sizin için daha kolay hale getirmek 
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2. Maske mavi olarak 
görüntüleninceye kadar 
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3.  kısmına basın. Seçim 
turuncu renkle belirtilecektir.

Not: Klinisyeniniz tarafından S9 Essentials etkinleştirilmişse maske tipini seçmek mümkün değildir.

4.  düğmesini size 
gerekli olan maske ayarı 
gösterilene kadar çevirin.

5. Seçiminizi onaylamak için 
 düğmesine basın.

6. ANASAYFA ekranına 
dönmek için  kısmına 
basın.
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Başlarken
1. Gücün bağlı olduğundan emin olun.
2. Rampa süresi ve nemlendirme düzeyini gerekirse ayarlayın.
3. Maskenizi, maske kullanıcı kılavuzunda belirtildiği şekilde oturtun.
4. Tedaviye başlamak için maske içine nefes vermeniz ve/veya   

düğmesine basmanız yeterlidir.
5. Uzanıp hava tüpünü uykunuzda döndüğünüz takdirde serbestçe hareket 

edebilecek şekilde düzenleyin.
6. Herhangi bir anda tedaviyi durdurmak için maskenizi çıkarın ve/veya  

düğmesine basın.

Notlar:
 • Klinisyeniniz SmartStart etkinleştirmişse cihaz, maske içine nefes verdiğinizde otomatik olarak 

başlayacak ve maskenizi çıkardığınızda otomatik olarak duracaktır.
 • Tedavi sırasında güç kesilirse cihaz güç geldiğinde otomatik olarak tedaviyi tekrar başlatır.
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Tedavi ekranlarını görme
Sisteminizin nasıl konfigüre edildiği ve hangi modun seçildiğine bağlı olarak tedavi başladıktan sonra şu 
örnek ekranların birini göreceksiniz.

 9 H5i nemlendirici  9 H5i nemlendirici
 9 ClimateLine/ClimateLineMAX

 9 Climate Control – Otomatik

 9 H5i nemlendirici
 9 ClimateLine/ClimateLineMAX

 9 Climate Control – Manuel

 9 İsteğe bağlı aksesuarlar 
olmadan tedavi verileri

 9 Oksimetre adaptörüyle 
oksimetri verileri

Basınç çubuğu ekspiratuar ve inspiratuar basınçlara işaret eden sabit dikey çizgilerle işaretlenmiştir. 
Tedavi rampa yaparken (turuncu bir rampa simgesiyle görüntülenir) veya değişkenken basınç değerleri 
turuncu görünür. Ayarlı bir basınca erişildiğinde bu değerler beyaz görüntülenir. 
CPAP modunda sadece ayarlı basınç gösterilir.
ASV modunda basınç çubuğundaki sabit dikey çizgiler minimum ve maksimum basınçlara işaret eder.
ASVAuto modunda basınç çubuğunda gösterilen ekspiratuar ve inspiratuar değerler sürekli olarak 
güncellenir.
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Bilgi menüsünün görülmesi
Bilgi menüsünde uyku kaliteniz, uyku raporunuz ve servis bilgisini gösteren bir dizi ekran vardır.

Bilgi menüsünü görmek için ANASAYFA ekranınızdan  kısmına basın.

 9 Uyku Kalitesi ekranında 
son seanstaki kullanım 
saatlerinizi daima 
görebilirsiniz ve klinisyeniniz 
etkinleştirmişse Maske 
Oturumu ve AHI verileri 
görüntülenir.

 9 Uyku Raporu kısmında 
sadece dönem 
değiştirilebilir—diğer değerler 
sadece gösterim içindir.

 9 Servis bilgisinde toplam 
cihaz çalışma saati 
(nemlendirici için ısınma/
soğuma sürelerini içerir) ve 
yazılım kimlikleri görüntülenir.

ANASAYFA ekranına dönmek için kısmına basın .
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Alarmları görme
AutoSet CS-A hem tedavi hem cihaz durumlarını sürekli olarak izleyen bir alarm modülüyle donatılmıştır. 
Alarmlar sadece tedavi çalışırken etkinleşir. Bir alarm durumu duyulabilir bir ses, yanıp sönen bir 
sarı alarm LED’i ve ekranda bir mesajla belirtilir. Cihaz açıldığında sarı alarm LED’i yanıp söner ve 
alarmın çalıştığını doğrulamak üzere alarm bir ses çıkarır. 

 9 Alarm aktif  9 Alarm silinmiş  9 Çoklu alarmlar

Bir alarm aktif hale geldiğinde 
karşılık gelen alarm mesajı 
görüntülenir. Çok sayıda alarm 
aktifse en son alarm mesajı 
görünülenir ve bunlar silindikçe 
her mesaj okunabilir.

Bir alarm mesajını silmek için 
 kısmına basın. Bu işlem 

önceden görüntülenen ekrana 
dönmenizi sağlar. Alarm durumu 
devam ederse, alarm tekrar 
oluşur.  
Not: Güç Kesilmesi ve Alarm 
Arızası alarmları  kısmına 
basarak silinir .  

Alarm mesajlarının bir listesini 
görmek için Tedavi ekranına 
gidin ve Tedavi ekranı 2 
görüntüleninceye kadar  
kısmına basın. 

Alarmı susturma
Bir alarmı iki dakikalığına susturmak için   kısmına bir kez basın. Durum devam ederse alarm iki dakika 
sonra tekrar çalar. Alarmı tekrar açmak için  kısmına ikinci bir kez basın. Alarm LED’i durum devam 
ettikçe yanar.
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Temizlik ve bakım
Temizlik ve bakımı bu bölümde tanımlandığı şekilde düzenli olarak yapmanız gerekir.
Bu cihazların bakımıyla ilgili detaylı talimat 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 cihaz 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. Cihazın dışını nemli bir bez ve hafif bir deterjanla silin.
2. Hava filtresini hem delikler hem kir veya tozdan dolayı tıkanmalar açısından kontrol 

edin. Gerektiğinde hava filtresini yenisiyle değiştirin.

Hava filtresinin değiştirilmesi
Hava filtresini altı ayda bir (veya gerekirse daha sık) 
değiştirin.
1. Hava filtresi kapağını cihazın arkasından çıkarın.
2. Eski hava filtresini çıkarın ve atın.
3. Yeni bir ResMed hava filtresini, hava filtresi kapağı 

üzerinde düz olarak oturduğundan emin olarak takın.
4. Hava filtresi kapağını tekrar 

takın.
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 kartı
Cihazınızdan tedavi verilerini 
toplamak ve klinisyeninizden 
ayar güncellemeleri temin etmek 
için bir SD kart tedarik edilmiştir. 
Yönlendirildiğiniz takdirde cihazı 
prizden çekin, SD kartınızı 
çıkarın, koruyucu kılıfa koyun 
ve klinisyeninize gönderin.

Kartın çıkarılması
1. Serbest bırakmak için  

SD kartı içeri itin.
2. Kartı çıkarın.
3. Kartı koruyucu kılıfın  

içine koyun.
4. Yönlendirildiği şekilde 

koruyucu kılıfı  
klinisyeninize geri  
gönderin.

Kartınızı takmak ve çıkarmak 
hakkında daha fazla bilgi için 
cihazınızla sağlanan S9 SD 
Kart Koruyucu Kılıfa başvurun. 
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.
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