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 هامعرفی نشانه

 
 IIحفاظت الکتریکی کالس 

 

قطعات عایق  – BFتجهیزات نوع 

 شده

 

خاموش و  –آماده به کار 

  روشن کردن دستگاه

منوی بعدی و تغییر تنظیمات بر 

 LCDروی نمایشگر 

 
 تنظیمات

 

منوی قبلی و تغییر تنظیمات بر 

 LCDروی نمایشگر 

 

Ramp –  شروع عملیات
Ramp  

 گرمایش

 

عدم نفوذپذیری در مقابل 

  IPX1آب 

 AC 111-041ولتاژ ورودی 

Hz 61/01 

 قفل شده  باز شده 

 

 حتما دستورالعمل کاربری را

 پیش از استفاده مطالعه کنید.
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 های مهمحفاظت
همیشه در زمان استفاده از وسایل الکتریکی، موارد احتیاطی ایمنی باید رعایت شود. 

های ذکر شده در این راهنمای کاربری را پیش از استفاده از تمامی دستورالعمل

 اند.های زیر مشخص شدهدستگاه مطالعه نمایید. اطالعات مهم با عالمت

 

اطالعات ایمنی اضطراری برای خطراتی که موجب صدمات جدی یا  خطر

 شوند.مرگ می

اطالعات ایمنی مهم برای خطراتی که ممکن است موجب صدمات  هشدار

 جدی شوند.

 اطالعاتی برای جلوگیری از آسیب به دستگاه. احتیاط

 اطالعاتی که باید توجه ویژه به آن کنید. توجه

 

 

 دستورالعمل را قبل از استفاده از دستگاه با دقت مطالعه نمایید.این 

 از این دستورالعمل نگهداری کنید.

 

 شوک الکتریکی خطر
 هنگام استحمام از دستگاه استفاده نکنید.

 ور نسازید.این دستگاه را در آب یا هرگونه مایع دیگر نیانداخته و غوطه

نکنید. هیچ گونه قطعه قابل سرویس توسط دستگاه را باز نکنید و قاب آن را جدا 

 کاربر درون آن وجود ندارد.
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SleepOne های توصیه شده توسط فقط باید به همراه ماسکKare Medical 

 استفاده شود.

SleepOne  یک وسیله حیاتی زندگی نیست و ممکن است به علت خطاهای

 رسانی از کار متوقف شود.سیستم یا اشکال در سیستم برق

جلوگیری از شوک الکتریکی، همیشه در زمان تمیز کردن دستگاه، سیم برق آن  برای

 را قطع نمایید.

 

 را استفاده نمایید. Kare Medicalفقط قطعات و لوازم یدکی توصیه شده توسط 

گاه اجازه ندهید که گاه دستگاه را نشویید و یا در آب قرار ندهید. هیچهیچ -احتیاط

در صورت تماس ها یا فیلتر هوا قرار گیرد؛ ها، سوئیچپورتمایعات داخل یا اطراف 

در صورت چنین اتفاقی، از دستگاه استفاده  با مایعات دستگاه آسیب خواهد دید.

 نکنید و سیم برق آن را جدا نمایید و به مرکز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.

بر روی زمین باشد را در محلی که امکان افتادن آن  SleepOneدستگاه  -احتیاط

 قرار ندهید.

اکسیژن یک گاز تجویزی است و فقط باید با تجویز و تحت نظر پزشک  -احتیاط

 استفاده شود.
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 اطالعات عمومی
SleepOne  یک دستگاهBiPAP باشد که برای درمان آپنه انسدادی خواب می

(OSA: Obstructive Sleep Apneaاستفاد )شود.ه می 

باشد. انقباض ترین گروه اختالالت تنفسی خواب میآپنه انسدادی خواب شایع

شوند، همچنین  در قسمت عضالت بدن به صورت عادی در هنگام خواب شل می

های نرم تشکیل شده پذیر از بافتهای انعطافاز دیوارههوایی انسان  گلو مسیرهای

واب مسدود نماید. مراحل ایجاد آپنه تواند مسیر تنفس را هنگام خاست که می

 شود.انسداد تنفسی در شکل زیر دیده می

 
 چرخه آپنه انسدادی خواب

های نرم در اطراف مسیرهای هواییشان وجود دارد افرادی که عضالت شل و بافت

شود )مانند افراد چاق( و عوامل ساختاری که باعث ایجاد مسیرهای هوایی باریک می

ها از آپنه انسدادی خواب قرار دارند. افراد مسن نسبت به جواندر ریسک باالیی 
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شانس بیشتری دارند که دچار آپنه انسدادی شوند. مردان نیز نسبت به زنان و کودکان 

 شوند، البته در این موارد افراد نادری هم وجود دارند.به آپنه انسدادی دچار می

نارسایی به منظور ارائه پشتیبانی غیرتهاجمی فشار برای بیماران با  BiPAPدستگاه 

دستگاه مسیر هوایی )تراشه( بیمار را در  به وجود آمد. تنفسی یا آپنه انسدادی خواب

دارد، دستگاه در گلو باز نگه میهنگام خواب توسط جریان با فشار هوا دمیده شده 

 IPAP: Inspiratory Positive Airway) «دمیفشار هوایی مثبت »در زمان دم 

Pressure فشار هوایی مثبت بازدمی»( ایجاد کرده و در زمان بازدم( »EPAP: 

Expiratory Positive Airway Pressureنماید.( اعمال می 

 

 موارد منع مصرف
 استفاده از فشار هوای مثبت ممکن است در برخی از بیماران با شرایط زیر منع شود:

( یا پنومومدیاستینوم Pneumothorax) پنوموتوراکس -

(Pneumomediastinum) 

فشار خون پایین پاتولوژیکی، مخصوصاً اگر به کاهش حجم داخل عروقی  -

 مربوط باشد.

 نشت مایع مغز نخاعی، آسیب یا جراحی اخیر جمجمه -

 های ریوی تاولی شدیدبیماری -

 کم آبی بدن -
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 SleepOne BiPAPدستگاه 
 CPAP: Continuous Positiveفشار هوای مثبت پیوسته ) SleepOneدستگاه 

Airway Pressure)  در اصل توسط بیماران برای درمان آپنه خواب در خانه استفاده

به صورت طبیعی  هاماهیچه در هنگام خواب زمانی که شود. آپنه انسدادی خواب،می

این اتفاق باعث  افتد.شوند و مسیرهای هوایی فوقانی باریک شود اتفاق میشل می

 SleepOneگردد. دستگاه کاهش اکسیژن در خون شده و سبب بیداری از خواب می

BiPAP کند که توسط وارد نمودن جریان فشرده هوا از از این پدیده جلوگیری می

دارد و طریق یک لوله خرطومی به یک ماسک، تراشه )مسیر تنفسی( را باز نگه می

 کند.آپنه را کاهش و/یا بر طرف می

 
 

 قطعات و لوازم جانبی

 اجزاء سیستم
 SleepOneدستگاه  .1

 کابل برق .0

 کیف حمل و نقل .3

 لوله خرطومی هوا .4

 دفترچه راهنمای کاربری .0

 لوازم جانبی
 کنندهمرطوب .1

 ماسک .0



1 

 

صفحه کلید / نمایشگر  -1
LCD 

 خروجی هوا -0

 

 ACاتصال برق  -3

 USBپورت  -4

 ورودیفیلتر هوای  -0

 

1- Standby –  خاموش و

 روشن کردن دستگاه

0- Setting - تنظیمات 

3- Ramp –  شروع کننده

 عملیات رمپ

منوی قبلی و تنظیم منو بر  -4

 روی نمایشگر

منوی بعدی و تنظیم منو بر  -0

 روی نمایشگر

2 

1 

5 

4 3 

5 

4 

2 1 3 



11 

 SleepOneسازی دستگاه نصب و آماده
را روی یک سطح هموار قرار دهید. مطمئن شوید که  SleepOneدستگاه  .1

 مسیر ورود هوا در پشت دستگاه بسته نشده باشد.

 را روی یک سطح نرم قرار ندهید. SleepOneهیچگاه دستگاه  -توجه

سیم برق را به پشت دستگاه متصل کنید. مطمئن شوید که سیم برق به طور  .0

 برق را به پریز بزنید.کامل در محل خود فرو رفته است. سر دیگر سیم 

 لوله خرطومی مربوط به هوا را در محل آن بر روی دستگاه وصل نمایید. .3

 ماسک را با توجه به دستورالعمل استفاده آن آماده و نصب نمایید. .4

 لوله خرطومی هوا را به ماسک وصل کنید. .0

 

 دستورالعمل استفاده
به برق متصل باشد.  شما SleepOneبرای شروع استفاده، بررسی کنید که دستگاه 

باید به شکل  LCDبه صورت کم رنگ بر روی  Offزمانی که برق وصل بود، کلمه 

 زیر نشان داده شود.

Off 

 

 

روی صفحه کلید  ON/OFFماسک را بر روی صورت خود قرار دهید و دکمه 

دستگاه را فشار دهید تا جریان هوا روشن شود، یا ماسک را بر روی صورت خود 

قرار دهید و کمی تنفس نمایید تا جریان هوا به صورت اتوماتیک برقرار شود. در 

تنفس به صورت اتوماتیک روشن نشد، ممکن است  3-0صورتی که دستگاه بعد از 
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غیرفعال بود، برای روشن و  Auto Onاشد. اگر دستگاه غیرفعال ب Auto Onدستور 

را فشار دهید. فشار در  ON/OFFخاموش کردن دستگاه باید به صورت دستی دکمه 

 یابد تا به مقدار تنظیم شده برسد.ماسک شما در چند لحظه افزایش می

دهد. چون در زمان استفاده از دستگاه، نمایشگر مقدار واقعی فشار ماسک را نشان می

باشد، فشار خوانده شده توسط دستگاه ممکن است کمی در زمان فشار واقعی می این

 تنفس شما تغییر کند. نمایشگر دستگاه باید شبیه به تصویر زیر باشد.

Bilevel S 

P: 3.0                          H: Off 

 

 

 شما شامل مرطوب کننده نیز بود، کنترل SleepOne BiPAPصورتی که دستگاه  در

 ( آن نیز مانند عکس زیر نمایش داده خواهد شد.Heaterو شرایط هیتر )

Bilevel S 

P: 3.0                            H :1           

 

توانید به راحتی را فشار دهید. شما می ON/OFFبرای خاموش کردن دستگاه دکمه 

را نمایش خواهد داد.  "Mask Off"ماسک را بردارید. بعد از چند ثانیه دستگاه پیغام 

در صورتی که دوباره ماسک را روی صورت خود قرار ندهید دستگاه پس از چند 

لحظه به صورت اتوماتیک خاموش خواهد شد. اگر دستگاه به صورت اتوماتیک 

آن غیر فعال است. در این صورت شما باید به  Auto Offخاموش نشد، دستور 

 صورت دستی دستگاه را خاموش نمایید.

 

 توضیحات LCDنمایشگر 
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EX - > S              bpm: 12 

P:5.0                       I/E     1:1.0  

-اطالعاتی نمایشگر میاین اولین صفحه 

 EX)باشد. در این صفحه وضعیت تنفس 

برای دم(، تعدادتنفس در  INبرای بازدم و 

گیری شده (، فشار ماسک اندازهbpmدقیقه )

 شود.نمایش داده می I:Eو نرخ 

EX - > S                         leak:30 

EV:   **                         vol:800  

-ر میگاین دومین صفحه اطالعاتی نمایش

 EXدر این صفحه وضعیت تنفس )باشد. 

نشتی، برای دم(،  INبرای بازدم و 

 HYبرای آپنه،  APنشانگرهای اتفاقات )

( و حجم برای خرناس SNبرای هایپوآپنه و 

 شود.نمایش داده می mlحیاتی به 

EPAP 

5.0    cmH2O  

این منوی تنظیم فشار است که فشار را در 

این تنظیمات نماید. زمان بازدم کنترل می

فقط پزشکان . نباید توسط بیمار انجام گیرد

و متخصصان صالحیت تغییر و تنظیم آن را 

 دارند.

IPAP 

10.0  cmH2O  

این منوی تنظیم فشار است که فشار را در 

این تنظیمات نباید نماید. زمان دم کنترل می

. فقط پزشکان و توسط بیمار انجام گیرد

متخصصان صالحیت تغییر و تنظیم آن را 

 دارند.
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EPAP Rounding 

2  

راندینگ مناسب را در زمان تغییر از  منواین 

IPAP  بهEPAP نماید. در کنترل می

را  settingدکمه صورت قفل نبودن منو، 

دکمه باال و برای فعالسازی آن فشار دهید. 

( را برای تنظیم آن Up, Downپایین )

 استفاده کنید.

IPAP Rounding 

5.0  

راندینگ مناسب را در زمان تغییر از  منواین 

EPAP  بهIPAP نماید. در کنترل می

را  settingصورت قفل نبودن منو، دکمه 

دکمه باال و برای فعالسازی آن فشار دهید. 

( را برای تنظیم آن Up, Downپایین )

 استفاده کنید.

Ins. Trigger 

5  

بازدم به جریان بیمار را در زمان  منواین 

در صورت قفل نماید. شروع دم کنترل می

را برای فعالسازی  settingنبودن منو، دکمه 

 ,Upدکمه باال و پایین )آن فشار دهید. 

Down.را برای تنظیم آن استفاده کنید ) 

Exp. Trigger 

%80  

این منو جریان بیمار را در زمان دم به شروع 

نماید. در صورت قفل نبودن بازدم کنترل می

را برای فعالسازی آن  settingمنو، دکمه 

( Up, Downپایین )دکمه باال و فشار دهید. 

 را برای تنظیم آن استفاده کنید.
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Tubing Length 

1.8 m  

-متر می 1.8طول استاندارد لوله خرطومی 

 3تواند آن را تا باشد. اما مصرف کننده می

متر افزایش دهد. در صورت قفل نبودن منو، 

را برای فعالسازی آن فشار  settingدکمه 

( را Up, Downدکمه باال و پایین )دهید. 

 برای تنظیم آن استفاده کنید.

Delay Time 

0 minutes  

منوی زمان تأخیر قابل تغییر. در صورت 

را برای  settingقفل نبودن منو، دکمه 

دکمه باال و پایین فعالسازی آن فشار دهید. 

(Up, Down را برای تنظیم آن استفاده )

 کنید.

Delay Pressure 

3.0 cmH2O  

 EPAPباشد که تنظیم فشار می یاین منو

نماید. عملیاتی را در زمان تأخیر کنترل می

را  settingدر صورت قفل نبودن منو، دکمه 

دکمه باال و برای فعالسازی آن فشار دهید. 

( را برای تنظیم آن Up, Downپایین )

 استفاده کنید.
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Auto On 

Disabled  

-را کنترل می  Auto-Onاین منو دستور 

نماید، که هنگامی که یک یا دو تنفس داخل 

ماسک انجام شود جریان هوا به صورت 

شود. در صورت قفل اتوماتیک شروع می

را برای فعالسازی  settingنبودن منو، دکمه 

 ,Upدکمه باال و پایین )آن فشار دهید. 

Down.را برای تنظیم آن استفاده کنید ) 

Auto Off 

Disabled  

-را کنترل می  Auto-Offاین منو دستور 

از صورت جدا  نماید، که هنگامی که ماسک

شود جریان هوا به صورت اتوماتیک قطع 

شود. در صورت قفل نبودن منو، دکمه می

setting  .را برای فعالسازی آن فشار دهید

( را برای Up, Downدکمه باال و پایین )

 تنظیم آن استفاده کنید.

Firmware 

5.0.0  

( نصب شده را Firmwareنسخه برنامه )

 دهد.نمایش می

USB MODE 

Enabled  

 setting، دکمه USBبرای فعالسازی حالت 

 ,Upرا فشار دهید. دکمه باال و پایین )

Down را برای تنظیم کردن آن استفاده )

 کنید.
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Heater  

Disabled  

کند.. برای این منو هیتر را کنترل می

را  settingدکمه  Auto Onفعالسازی منوی 

( Up, Downفشار دهید. دکمه باال و پایین )

 را برای تنظیم کردن آن استفاده کنید.

Serial 

DB10-0000  

 نشان دهنده شماره سریال دستگاه

Set Pressure 

3.0 cmH2O  

باشد که فشار این منوی تنظیم فشار می

-کنترل می CPAPکارکردی را در حالت 

 کند.

 

دهید و از را فشار می settingچارت پایین نمایشگر را در زمانی که شما دکمه 

دهد. زمانی که به آخرین منو رسیدید، کنید نشان میهای باال و پایین استفاده میدکمه

 گرداند.شما را به اولین منو بازمی Nextفشار دادن دکمه 

روع استفاده بیمار از دستگاه انجام شگذاری توسط متخصص شرکت پیش از قفل

 شود.می
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 های نمایشگرتنظیم  LCDنمایشگر 

Bilevel S 

P: 3.0 cmH2O       H:OFF 

 

EX - > S            bpm: 12 

P:5.0           I/E     1:1.0 

 

EX - > S                leak:30 
EV:   **                Vol:800 

 

EPAP 

5.0 cmH2O 

 

IPAP 

10 cmH2O 

 

EPAP Rounding Bilevel 
Mode 

EPAP Rounding   

2 2                                    

 

IPAP Rounding Bilevel 
Mode 

IPAP Rounding 

2 2                                    

 

Ins. Trigger Bilevel 
Mode 

Ins. Trigger                     

5 5                                    

 

Exp. Trigger Bilevel 
Mode 

Exp. Trigger 

%80 %80                               
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Tubing Length  Tubing Length   

1.8 m  1.8 m                             
 

Delay Time  Delay Time   

0 minutes  0 minutes                      
 

Delay Pressure  Delay Pressure              

3.0 cmH2O  3.0 cmH2O                    
 

Auto On  Auto On                         

Disabled  Disabled/Enabled           
 

Auto Off  Auto Off                         

Disabled  Disabled/Enabled        
 

 

 

USB MODE  USB MODE                   

Disabled  Disabled/Enabled 

 

Heater  Heater                            

Disabled  Disabled/Enabled 

 

Serial 

DB10-0000 

 

Set Pressure   Set Pressure  

3.0 cmH2O  3.0 cmH2O                    

Firmware 

1.0 01/02/2010 
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 های بیمارپیام

Delay Running 

5 Minutes Left  

شود، فعال می Rampالت در زمانی که ح

شود تا دقیقه نشان داده می 0این پیغام هر 

 شما زمان باقیمانده از تأخیر را بدانید.

Mask Off 

  

پیغام زمانی که حالت جریان هوای زیاد این 

جریان شود. به وجود بیاید نمایش داده می

هوای زیاد به صورت معمول در اثر برداشتن 

ماسک یا عدم جایگذاری و نشت آن به 

آید. در صورتی که این حالت در وجود می

ثانیه ادامه یابد، دستگاه به صورت  31حدود 

که  شود )در صورتیاتوماتیک خاموش می

 فعال باشد(. Auto-Offمنوی 

Error 

E00  

( دستگاه نشان ERRORاگر پیام خطای )

داده شود، برای برطرف کردن آن به بخش 

« و نحوه رفع آنها یمشکالت احتمال»

 مراجعه کنید.

Check Mask Fit 
  

نشت هوای ماسک شما به صورت مداوم 

شود و اگر مقدار نشت برای گیری میاندازه

باشد،  lit/min 100بار بیش از  3بیش از 

-این پیغام بر روی نمایشگر نشان داده می

شود. در غیر این صورت ماسک به خوبی و 

 محکم بر روی صورت قرار گرفته است.
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 نگهداری و نظافت
 خطر

سعی نکنید که قاب دستگاه را باز نمایید؛ هیچ گونه قطعه  –خطر شوک الکتریکی 

قابل سرویس توسط کاربر درون دستگاه وجود ندارد. در صورت نیاز به سرویس، به 

 مرکز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.

 

 هشدار

در صورتی که دستگاه به صورت غیرعادی کار کرد یا صدای غیرمعمولی از آن 

را خاموش کرده، از آن استفاده نکنید و به مرکز خدمات پس  شد؛ دستگاهشنیده می

 از فروش مراجعه نمایید.

 

 هشدار

در صورتی دستگاه از روی ارتفاع به پایین افتاد، عملکرد صحیح دستگاه را بررسی 

نمایید. در صورتی دستگاه به صورت صحیح کار نکرد یا قاب آن آسیب دیده بود؛ 

ن استفاده نکنید و به مرکز خدمات پس از فروش دستگاه را خاموش کرده، از آ

 مراجعه نمایید.

 

 

 هشدار

-در صورتی که به علت هرگونه مشکل احتمالی دستگاه به صورت صحیح کار نمی

 در همین دفترچه مراجعه نمایید.« مشکالت احتمالی و رفع آن»کرد، به بخش 
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 فیلتر استاندارد هوای ورودی
ررسی نمایید و در صورت نیاز آن را تمیز نمایید. فیلتر روز یک بار ب 11فیلتر را هر 

 دیدگی( تعویض نمایید.ماه )یا زودتر در صورت آسیب 6را هر 

 

 احتیاط

هرگز دستگاه را با آب شستشو ندهید یا آن را در آب قرار ندهید. هرگز اجازه ندهید 

ا راه یابد. در ها یا فیلتر هوها، سوئیچمایعات به داخل یا اطراف هر یک از ورودی

صورت بروز چنین مشکلی؛ دستگاه را خاموش کرده، از دستگاه استفاده نکنید و به 

 مرکز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.

 نظافت قاب دستگاه
را از برق جدا کنید. با یک دستمال خشک تمیز به همراه  SleepOneدستگاه  .1

 مقدار کمی مایع تمیز کننده دستگاه را نظافت نمایید.

پیش از استفاده از دستگاه و اتصال آن به برق، اجازه دهید دستگاه کامالً خشک  .0

 شود.

 

 نظافت فیلتر

 فیلتر هوای ورودی )استاندارد(

شود و در صورت نیاز نظافت شود.  روز چک 11فیلتر هوای ورودی باید هر  .1

 فیلتر در پشت دستگاه قرار دارد.
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 یاطاحت

 باشد.کارکرد مناسب فیلتر عملکرد دستگاه و جلوگیری از آسیب آن بسیار مهم می

 برای تمیز کردن، فیلتر را از قاب آن خارج نمایید. .0

با آب فیلتر را در محلول آب گرم و مقدار کمی مایع تمیزکننده شسته و آن را  .3

دیدگی بشویید. اجازه دهید فیلتر به طور کامل خشک شود. در صورت آسیب

فیلتر، به مرکز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید و جایگزین آن را تهیه 

 نمایید.

 پیش از نصب و استفاده مطمئن شوید که فیلتر به صور کامل خشک شده باشد. .4

 

 لوله خرطومی
صورت هفتگی نظافت شود. لوله را از دستگاه و  لوله خرطومی انتقال هوا باید به

ماسک جدا نمایید. از محلول آب گرم و مقدار کمی مایع تمیزکننده برای نظافت 

داخل لوله خرطومی استفاده کنید. لوله را به طور کامل بشویید و اجازه دهید با هوا 

 خشک شود.
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 مشکالت احتمالی و نحوه رفع آنها
خود دچار مشکل هستید، به  SleepOneدر صورتی که در استفاده از دستگاه 

جدول زیر مراجعه کنید که لیستی از مشکالت احتمالی به همراه علت و نحوه رفع 

بر طرف کنید، به مرکز در صورتی که نتوانستید که مشکل را آنها وجود دارد. 

 خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.

 

 راه حل لتع اشکال احتمالی

نمایشگر هیچ چیز نشان 

 نمی دهد.

دستگاه به برق متصل  .1

نیست یا کابل برق 

کامالً محکم به 

خروجی برق متصل 

 نشده است.

 برق وجود ندارد. .0

مطمئن شوید که کابل  .1

برق کامالً محکم به 

دستگاه و پریز برق 

 وصل شده باشد.

مطمئن شوید که برق  .0

 در محل وجود دارد.

-خشک میتان گلو و بینی

 شود.
 رطوبت کم .1

کننده دستگاه را مرطوب .1

به دستگاه متصل 

 نمایید.

کننده را دمای مرطوب .0

در تنظیمات افزایش 

 دهید.
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SleepOne  در هنگام

شروع تنفس در ماسک 

 کند.شروع به کار نمی

 Auto Onدستور  .1

 غیرفعال است.

دستگاه به برق وصل  .0

 نیست.

تنفس به اندازه کافی  .3

عمیق نیست تا 

 Auto Onسیستم 

 آن را تشخیص دهد.

خروجی هوایی  .4

دستگاه متصل نیست 

یا به طور کامل 

 محکم نشده است.

کننده به مرطوب .0

صورت کامل  متصل 

 نشده است.

 ON/OFFبا دکمه  .1

دستگاه را خاموش و 

 روشن کنید.

مطمئن شوید که کابل  .0

برق کامالً محکم به 

پریز برق دستگاه و 

 وصل شده باشد.

تر تنفس کنید تا عمیق .3

SleepOne  شروع

 به کار نماید.

مطمئن شوید خروجی  .4

هوا به صورت کامل و 

محکم متصل شده 

 است.

تجمع آب در شلنگ 

باعث ایجاد صدای اضافه 

 شود.می

-تنظیمات مرطوب .1

کننده بسیار زیاد 

 است.

دمای اتاق در طول  .0

شب از زیاد به کم 

 نوسان دارد.

کننده را دمای مرطوب .1

در تنظیمات کاهش 

دهید، و/یا دمای اتاق را 

 افزایش دهید.
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( errorنمایشگر خطا )

 دهد.نشان می

خطایی در دستگاه  .1

به وجود آمده است 

و نیاز به سرویس 

 دارد.

با مرکز خدمات پس از  .1

فروش تماس گرفته و 

 کنیددستگاه را سرویس 

جریان هوا به طور 

استفاده ناگهانی در زمان 

 شود.قطع می

  Auto-Offسیستم  .1

به علت عدم 

قرارگیری صحیح 

ماسک جریان هوای 

بیشتری را تشخیص 

 داده است.

ممکن است در زمان  .0

استفاده شما با دهان 

 تنفس کرده باشید.

از قرارگیری صحیح و  .1

بدون نشتی ماسک خود 

مطمئن شوید، ماسک و 

 بند آن را تنظیم نمایید.

از از مرکز خدمات پس  .0

فروش یک ماسک 

دیگر برای جلوگیری از 

 تنفس دهانی تهیه کنید.

در صورت برطرف نشدن 

های فوق، مشکل با راه حل

را  Auto Offسیستم 

 غیرفعال نمایید.

عالئم انسداد مجاری 

تنفسی دوباره عود کرده 

 است.

فیلتر هوا مسدود  .1

 شده است.

شرایط آپنه خواب  .0

 تغییر کرده است.

نظافت یا فیلتر هوا را  .1

تعویض نمایید و محل 

دستگاه را از کنار پرده 

و سطوح دارای گرد و 

 غبار جابجا نمایید.

 به پزشک مراجعه کنید. .0
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احساس درد در بینی، 

ها یا گوش و سینوس

احتماالً همراه با آبریزش 

 بینی.

احتماالً شما به فشار  .1

-جریان هوا عکس

 دهید.العمل نشان می

استفاده از دستگاه را  .1

قطع کرده و به پزشک 

 خود مراجعه کنید.

هوای دمیده شده توسط 

-دستگاه خیلی گرم می

 باشد.

فیلترهای هوا کثیف  .1

 باشد.می

مجرای ورود هوا به  .0

-دستگاه بسته شده

 است.

دمای محیط خیلی  .3

 زیاد است.

دستگاه  .4

SleepOne  در

کنار یک منبع گرما 

 قرار گرفته است.

برای نحوه تمیز کردن  .1

قسمت نظافت فیلتر، به 

فیلتر در بخش 

نگهداری فیلترهای 

همین دفترچه مراجعه 

 کنید.

ورود هوا را باز  راه .0

 کنید.

 ید.کن کمدمای اتاق را  .3

دستگاه را از کنار منبع  .4

گرما دور کنید تا هوا 

با دمای اتاق وارد 

 دستگاه شود.

در صورت برطرف نشدن 

های فوق، مشکل با راه حل

به مرکز خدمات پس از 

 مراجعه کنید.فروش 



 

 مشخصات
 x 15.5 x 11.7 cm 18.1.... ......................................................................سایز ......

 1.25kg..... .........................................................................................................وزن .

 V AC 230-100.. ..............................................................................ولتاژ ورودی ...

 50W.. ....................................................................................حداکثر توان مصرفی ...

 cm H2O 25-3.... ....................................................................محدوده تغییر فشار ..

 CoC to 40o5.. ................................................................محدوده دمای کارکردی ....

 to 95% RH %0.... .......................................................محدوده رطوبت کارکردی ..

 29dB>... ..............................( ...ISO 17510 استاندارد سطح صدای تولیدی )طبق

 

 

 
 

 

 

 

 

 آل سیستمشرکت پرشین ایده

 ترکیه در ایران Kare Medicalنماینده انحصاری 

 ، طبقه پنجم11پناه، پالک تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میرداماد، کوچه یزدان

 88674614و  88663476-7تلفن: 

 88674610فکس: 


