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BPAP Σύστημα Σειρά Y / U Εγχειρίδιο γρήγορης λειτουργίας 

1. Λειτουργίες κουμπιών 

 Κουμπί σίγασης: πατήστε αυτό το κουμπί για να σιγήσετε την ειδοποίηση 

 Επιλογέας: ξεκινήστε τη θεραπεία και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της συσκευής 

 Κουμπί κλιμάκωσης: πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλιμάκωσης   

2. Ρύθμιση της συσκευής  
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A. Συνδέστε το ένα άκρο του σωλήνα με τη συναρμολογημένη μάσκα. 

B. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα, με ασφαλή τρόπο, με την έξοδο αέρα της κύριας συσκευής 
ή του υγραντήρα, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. 

Γ. Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος με την είσοδο τροφοδοσίας ρεύματος DC της κύριας 

συσκευής. 

Δ. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος με το τροφοδοτικό. 

E. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. 
 

3. Προσαρμογή ρυθμίσεων συσκευής   
 

 

A. Αφού συνδεθεί με το ρεύμα η συσκευή, στην οθόνη της εμφανίζεται το κύριο μενού που φαίνεται 

στο πρώτα σχήμα παρακάτω, ή το κύριο μενού που φαίνεται στο δεύτερος σχήμα παρακάτω, ή το 
κύριο μενού που φαίνεται στο τρίτος σχήμα παρακάτω, ή το κύριο μενού που φαίνεται στο τέταρτος 

σχήμα παρακάτω. 

Σημείωση: την τιμή κορεσμού οξυγόνου στο αίμα (SpO2) και τη συχνότητα παλμών μπορείτε να τα 
δείτε μόνο αφού έχει συνδεθεί σωστά το σύστημα SpO2 με την κύρια συσκευή. 

 

το παραπάνω περιβάλλον ισχύει μόνο για τα 
μοντέλα U-20T, U-25T, U-30T, U-30AT. 

 
το παραπάνω περιβάλλον ισχύει μόνο για τα μοντέλα 

Y-20T, Y-25T, Y-30T, Y-30AT. 

Β. Από το κύριο μενού που φαίνεται παραπάνω, πατήστε και κρατήστε πατημένο το Κουμπί 

κλιμάκωσης  για τρία δευτερόλεπτα. Η οθόνη εμφανίζει το περιβάλλον της αρχικής ρύθμισης, 

όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
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Γ. Πιέστε τον Επιλογέας  για να έχετε πρόσβαση στο περιβάλλον εγκατάστασης, όπως φαίνεται 

στο παρακάτω σχήμα. 

 

Δ. Πατήστε και γυρίστε τον Επιλογέας  για να ρυθμίσετε μια επιλογή. 

 

E. Πιέστε τον Επιλογέας  για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση που κάνατε στην επιλογή. 

 

Στ. Ο κέρσορας αλλάζει ανάμεσα στις επιλογές, καθώς περιστρέφετε τον Επιλογέας . Ανατρέξτε 
στα βήματα Γ-E για να ρυθμίσετε άλλες επιλογές. Όταν ο κέρσορας βρίσκεται στην επιλογή 

«Αρχική» πιέστε τον Επιλογέας  για να βγείτε από το περιβάλλον εγκατάστασης. 

 
 

4. Έναρξη θεραπείας   

Αφού ολοκληρώσετε την προσαρμογή των ρυθμίσεων της συσκευής και επιστρέψετε στο κύριο 

περιβάλλον, πιέστε τον Επιλογέας  για να ξεκινήσετε τη θεραπεία. 

5. Σημαντικές συμβουλές   

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη χρήση της συσκευής 

SpO2 και της κάρτας SD. 

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο χρήστη και απομνημονεύστε 

όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση της συσκευής. 


