Como encher o reservatório de água
1. Deslize a trava e erga a tampa para abrir.
2. Remova o reservatório de água.
3. Encha o reservatório (pelo furo central) com água destilada ou desionizada até a marca
de nível máximo (380 ml / 12,5 fl.oz.).
4. Recoloque o reservatório de água no H5i.
5. Feche a tampa, certificando-se de ouvir o clique de encaixe.

AutoSet™ / AutoSet™for Her / Elite™ /
Escape Auto™ / Escape™
DISPOSITIVOS DE PRESSÃO POSITIVA DAS VIAS RESPIRATÓRIAS

H5i™ / H5i™ for Her
UMIDIFICADOR AQUECIDO

Guia de Configuração Rápida
Português

Visor LCD

Menu Início
Botão de iniciar/
parar
Inicia ou pára o
tratamento.
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Menu Config
Permite fazer
alterações nas
configurações.
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Menu Info
Permite ver as
estatísticas do
sono.
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Elementos básicos do S9
O painel de controle do seu dispositivo S9
inclui um visor LCD, um botão de iniciar/
parar, um botão de selecção e as teclas de
menu Info e Config.

Rampa
Tubo aquecido
Controle
climático
Iniciar/Parar

Botão de selecção
Girar o botão permite
percorrer o menu e
alterar configurações.
Pressionar o botão
permite entrar num
menu e confirmar sua
opção.

Botão de
selecção
Menu Config
Menu Info

Montagem

Ajuste do Climate Control
Esta função está disponível somente se o tubo de ar aquecido ClimateLine™ estiver
conectado. O Climate Control (controle climático) permite-lhe ajustar a temperatura do ar
até encontrar o nível mais confortável para você.
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1. Na tela INÍCIO,
até que
gire
a tela CLIMATE
CTRL seja
exibida em azul.

2

2. Pressione
. A seleção é
realçada em
laranja.

3. Gire
até que
a temperatura
necessária seja
exibida.

4. Pressione
para confirmar
sua escolha.

Ajuste do tempo de rampa
1. Alinhe o H5i ao S9 e empurre um contra o outro até ouvir o clique de encaixe.
2. Conecte o plugue CC da fonte de alimentação à parte de trás do S9.
3. Conecte o cabo de energia à fonte de alimentação.
4. Conecte a outra extremidade do cabo de energia a uma tomada da rede elétrica.
5. Conecte uma das extremidades do tubo de ar firmemente à saída de ar.
6. Conecte o sistema de máscara montado à extremidade livre do tubo de ar.
Notas:
•• Para obter mais informações sobre como montar sua máscara, consulte o manual do
usuário da máscara.
•• Para conhecer as máscaras recomendadas, consulte www.resmed.com na página
Products (Produtos) em Service & Support (Serviço e Suporte).

Ajuste do nível de umidade
Na faixa de DESL a 6, você pode ajustar a umidade a qualquer momento até encontrar o
nível mais confortável. Para ajustar o nível de umidade:

Concebido para tornar o início do tratamento mais confortável, o tempo de rampa é o período
no qual a pressão aumenta de um nível inicial baixo até o valor a ser usado no tratamento.
Para ajustar o tempo de rampa:

1. Na tela INÍCIO, 2. Pressione
. A seleção é
até que a
gire
realçada em
tela RAMPA seja
laranja.
exibida em azul.

3. Gire
até
4. Pressione
que o tempo
para confirmar
de rampa
sua escolha.
necessário seja
exibido.

S9 Essentials
O S9 Essentials foi criado para tornar a interação com o dispositivo e o menu de navegação
mais fáceis para você. Se for habilitado pelo médico, o S9 Essentials desabilita as
características Info e Config, de modo que você poderá simplesmente iniciar e interromper
o tratamento e ajustar rampa, umidificação e Climate Control.

1. Na tela INÍCIO,
gire
até que
a tela UMIDADE
seja exibida em
azul.

2. Pressione
. A seleção é
realçada em
laranja.

3. Gire
até
que o nível
de umidade
necessário seja
exibido.

4. Pressione
para confirmar
sua escolha.

