
Z1 - دلیل تشغیل سریع 
 

 :LCDالـ  عرض شاشة

لمعلومات المتوفرة في شاشة لقصیر سرد معلومات استخدام بخصوص ضبط الجھاز. وفیما یلي  Z1تقّدم شاشة عرض الـ 
 .Z1ـ الخاص بالمستخدم مطالعة دلیل العرض. لمعلومات إضافیة، یجب 

 

 

اتصلوا بمقّدم الرعایة الصحیة الخاص بكم أو توّجھوا إلى مسّوق الجھاز (ع. ي. ، Z1تشغیل الـ بدلیل في حال واجھتم صعوبات، استعینوا 
 مدیكویف م.ض).

 

 

 

 
  

 الضغط العالجي. .1
 مؤشر تقدم ارتفاع الضغط التدریجي. .2
 الوقت المتبّقي حتى نھایة ارتفاع الضغط التدریجي. .3
 حالة البطاریة. .4
 (إذا كانت موصولة). ACمؤشر لوصلة الطاقة  .5
 شاشة عرض الحالة العامة. .6
 مؤشر الُعطل (في حال حدوث عطل). .7
 مؤشر التذكیر (في حال التسّرب المفرط). .8



 
    ً  مرحب ا

 المحمول األصغر، واألسھل في العالم! CPAPتھانینا الختیارك جھاز الـ 

                           ً           الجدید الخاص بك جاھز تقریب ا لالستخدام. Z1جھاز الـ 

 .الحقا                            ّ   الخاص بك، تابع الخطوات المفص لة  Z1من أجل البدء باستخدام جھاز الـ 

 كامال. Z1المستخدم الخاص بـ دلیل نرجوا قراءة 
 
 

أخرْج الفلتر من عبّوتھ، 
وأدِخْلھ حتى الطرف الداخلي 

للغطاء، بحیث یكون القسم 
المستدیر من الفلتر مالئما 

لطرف الغطاء، كما ھو ُمبین 
في الرسم. تأّكد من أّن الفلتر 

یغطي جمیع الثقوب في 
الغطاء، ثّبت الغطاء بجھاز الـ 

Z1. 

أوِصْل أحد أطراف أنبوب الـ  
CPAP دیر لمالئم بالطرف المست

األنبوب. أدِخْل طرف المالئم 
. Z1الثاني إلى مخرج الھواء في 

أوِصْل األنبوب بغطاء الـ 
CPAP تأّكد أّن كل الوصالت .

 مشدودة، لمنع تسّرب الھواء.

أوِصْل وصلة الكھرباء (مالئم الـ  
AC/DC إلى الـ (Z1 وإلى ،

مقبس الكھرباء، كما ھو ُمبین في 
 Z1از الـ الرسم. سیتم تشغیل جھ

في حالة االنتظار. سیظھر على 
". ستعمل شاشة الـ 0.0الشاشة "

Z1  طالما أن الجھاز یتلّقى الطاقة
 للتشغیل.

َبْرِمج قیم الضغط العالجي  
المسّجلة للمریض، بواسطة 

تعلیمات دلیل المستخدم. اضغط 
، من "Star/Stop"على زّر 

أجل بدء العالج. اضغط على 
، من أجل ھذا الزّر مّرة أخرى

 وقف العالج.

       

 

 

 

 

 

 

 
 

ج الـ  Z1" على الـ REMINDER ُ               سی عرض مؤشر الـ " ھام: َ       إذا تم التعرف على وجود تسر ب للھواء بین م خر    َ               ّ                          Z1  ،وبین الغطاء. ھذه العبارة ستظھر أحیان ا    ً                                   
 لعالج.                       ًّ                                                                           ًّ                     عندما ال یكون الغطاء مثب ت ا كما یجب. ستختفي ھذه الحالة عندما تكون كل الوصالت مشدودة، ویكون الغطاء مثب ت ا كما یجب وعند بدء ا

 

                           ُ     في حالة انتظار (شاشة العرض ت ظھر  Z1            ّ                                                              یمكن ضبط المد ة الزمنیة لالرتفاع التدریجي للضغط والضغط األولي عندما یكون الـ  مالحظة:
) حتى یومض الرقم الذي ). من أجل ضبط المدة الزمنیة الرتفاع الضغط التدریجي، اضغط واستمر بالضغط على السھم "لألعلى" (0.0

)، حتى یومض الرقم الذي یشیر ن أجل ضبط الضغط األولي، اضغط واستمر بالضغط على السھم "لألسفل" (یشیر إلى المدة الزمنیة. م
 إلى الضغط.

"، من أجل تعطیل 00اضغط على السھمین "لألعلى" أو "لألسفل" حتى الوصول للقیم المطلوبة. (اضبط المدة الزمنیة الرتفاع الضغط على "
ّ  ھذا المعیار). اضغط واستمر بالضغط على زر                                         Star/Stop   من أجل الحفاظ على القیم الجدیدة. للمزید من المعلومات حول موضوع

 .Z1دلیل المستخدم الخاص بـ  ضبط المعاییر، طالع
 


