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II باور ستيشن
فولطية خرج التيار المستمر وكابالت التيار المستمر

٢٦ فولط٢٤ فولط
 كابل تيار مستمر 

رقم الجزء

Airsense سلسلة37343
Aircurve سلسلة37343

Lumis سلسلة37343
VPAP III ST-A24959

QuickNav مع VPAP III ST-A24959

ي
VPAP IV ST ،VPAP IV24960 �ت

S8™ Auto 2524960
S9 سلسلة24961

Stellar سلسلة


24959 
)24981 لحقيبة نقل ستيالر(

VS III24963
Elisée 15024962

العربية

مالحظات:

ي جميع المناطق. •
ل تتوفر جميع الأجهزة �ف

عادة شحن باور ستيشن II لـ ResMed باستخدام وحدة مصدر الطاقة Air 10 )المتوفرة مع أجهزة Air 10 وLumis( أو محول التيار المستمر  • لإ

أ وحدة مصدر الطاقة الخاص بـ Air 10 )رقم الجزء 37342(. Air 10، يلزم استخدام مها�ي
• .www.resmed.com عىل الموقع )Battery/Compatibility( ات تشغيل البطارية، راجع قائمة البطارية/التوافق للحصول عىل معلومات حول ف�ت
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الغرض من االستخدام

ي أس II( هو عبارة عن بطارية أيون ليثيوم خارجية توفر الطاقة عندما تكون الطاقة  كة ResMed واختصاره RPSII )آر �ب باور ستيشن II ل�ش

الرئيسية غ�ي متوفرة.

ف والستخدامات ذات الصلة،  يرجى قراءة الدليل بالكامل قبل استخدام RPSII. راجع أدلة المستخدم للجهاز لمعرفة المر�ف المستهدف�ي

ي المستمر )CPAP( والعالج  يجا�ب ي يُستخدم فيها وكذلك موانع الستخدام المرتبطة بالمعالجة باستخدام ضغط مجرى الهواء الإ
والبيئة ال�ت

ي المستوى )bilevel( والعالج بالتنفس الصطناعي. 
ثنا�أ

RPSII لمحة رسيعة عن

.A ارجع إىل الرسم التوضيحي

يشتمل نظام RPSII عىل المكونات التالية:

بطارية. 1

أ وحدة مصدر الطاقة. ٢ مها�ي

حقيبة َحمل البطارية. 3

مكونات متوفرة عىل حدة:

دد بقدرة 90 واط أو محول تيار مستمر. ٤ وحدة مصدر طاقة تيار م�ت

دد أو تيار مستمر. 5 سلك طاقة تيار م�ت

كابل إخراج التيار المستمر. ٦

7 . Air 10 أ وحدة مصدر الطاقة لجهاز مها�ي

عادة شحن RPSII باستخدام وحدة مصدر الطاقة لجهاز Air 10 )المتوفرة مع أجهزة Air 10 Lumis( أو محول  مالحظة: لإ

ئ وحدة مصدر الطاقة لجهاز Air 10 )رقم الجزء 37342(. التيار المستمر لجهاز Air 10، يلزم استخدام مها�ي

ملحق اختياري:

يط فيلكرو(. 8 قارن البطاريات )يتوفر معه �ش

الملحقات واالأجهزة المتوافقة

للحصول عىل قائمة كاملة بالأجهزة المتوافقة مع RPSII، راجع قائمة توافق البطارية/الجهاز عىل موقع 

www.resmed.com عىل صفحة المنتجات Products تحت Service & Support. للحصول عىل قائمة كاملة 
بالملحقات، انظر Ventilation Accessories عىل موقع www.resmed.com عىل صفحة Products تحت 

ة المعلومات المرفقة، أو دليل  Ventilation Devices. للحصول عىل قائمة بفولطيات الخرج وكابالت التيار المستمر لجهازك، راجع ن�ش
نت،  ن�ت المستخدم الخاص بجهازك، أو قائمة توافق البطارية/الجهاز عىل الموقع www.resmed.com. إذا لم يكن لديك اتصال بالإ

.ResMed كة يُرجى التصال بممثل �ش

لمزيد من المعلومات حول إعداد الجهاز الخاص بك، راجع دليل المستخدم.

العربية



٢

لوحة التحكم

.B ارجع إىل الرسم التوضيحي

: تتضمن لوحة التحكم الخاصة ببطاريتك ما يىلي

ي. 1
زر كتم التنبيه الصو�ت

زر التحقق من مستوى الشحن. ٢

مفتاح تشغيل/غلق التيار المستمر. 3

منفذ إدخال/إخراج التيار المستمر. ٤

ي. 5
مؤ�ش كتم التنبيه الصو�ت

ات مستوى البطارية. ٦ مؤ�ش

مؤ�ش الشحن. 7

مؤ�ش مفتاح التيار المستمر/تفريغ الشحن. 8

مفتاح اختيار خرج الفولطية )اللوحة الخلفية(. 9

عداد االإ

 تنبيه
عداد. • تأكد من غلق وحدة RPSII والجهاز قبل الإ

، تأكد من توصيل كافة الكابالت بشكل صحيح. • عند توصيل RPSII بمصدر الطاقة الرئيسي

شحن البطارية

.C ارجع إىل الرسم التوضيحي

ي منفذ إدخال/إخراج التيار المستمر للبطارية.. 1
أ وحدة مصدر الطاقة بقابس التيار المستمر ثم أدخله �ف وّصل مها�ي

دد أو التيار المستمر بوحدة مصدر الطاقة.. ٢ وّصل سلك طاقة التيار الم�ت

3 .. ي مخرج الطاقة الرئيسي
دد أو التيار المستمر �ف أدخل الطرف الآخر من سلك طاقة التيار الم�ت

مالحظات: 

يستغرق الشحن أقل من ٤ ساعات بدًءا من مستوى بطارية ٠٪ إىل أك�ث من ٩٥٪. •

• . يقاف الشحن، افصل سلك الطاقة عن مخرج الطاقة الرئيسي لإ

تزويد الجهاز بالطاقة

.D ارجع إىل الرسم التوضيحي

1 ..RPSII اخ�ت فولطية الخرج الصحيحة لجهازك باستخدام مفتاح اختيار خرج الفولطية من اللوحة الخلفية لوحدة

وّصل الكابل المناسب لإخراج التيار المستمر بالبطارية.. ٢

وّصل الطرف الآخر من كابل إخراج التيار المستمر بالجهاز.. 3

اضبط مفتاح تشغيل/غلق التيار المستمر عىل وضع تشغيل.. ٤

دد والتيار المستمر( توف�ي طاقة احتياطية للجهاز )للأنظمة المزودة بمنافذ إدخال التيار الم�ت

 تحذير
ي حالة توصيل الجهاز بتلك الهيئة، يسحب جهاز )Elisee( الطاقة من RPSII أولً ح�ت يتم تفريغ شحنها بالكامل، ولن يُعاد شحنها. نتيجة 

�ف

دد. لذلك، بمجرد تفريغ شحنة البطارية بالكامل، لن تعمل كوحدة طاقة احتياطية حال انقطاع التيار الم�ت

.E ارجع إىل الرسم التوضيحي

1 ..RPSII اخ�ت فولطية الخرج الصحيحة لجهازك باستخدام مفتاح اختيار خرج الفولطية من اللوحة الخلفية لوحدة

وّصل الكابل المناسب لإخراج التيار المستمر بالبطارية.. ٢

وّصل الطرف الآخر من كابل إخراج التيار المستمر بالجهاز.. 3

دد بالجزء الخلفي للجهاز.. ٤ وّصل مصدر سلك التيار الم�ت

5 .. ي مخرج الطاقة الرئيسي
دد �ف أدخل الطرف الآخر من سلك التيار الم�ت

اضبط مفتاح تشغيل/غلق التيار المستمر عىل وضع تشغيل.. ٦

مالحظة: افحص بانتظام مستوى شحن البطارية عند تزويد الجهاز بالطاقة.
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ن استخدام بطاريت�ي

.F ارجع إىل الرسم التوضيحي

ضع بطارية فوق الأخرى.. 1

ف بإحكام. يط فيلكرو لتثبيت البطاريت�ي إذا لزم الأمر، استخدم �ش

ف . ٢ ين بالملصق�ي ف ي كل منفذ من منافذ إدخال/إخراج التيار المستمر للبطارية. كابىلي قارن البطاريات مم�ي
أدخل كابىلي قارن البطاريات �ف

"1" )أساسية( و "2" )احتياطية(. 
أ بقارن البطاريات.. 3 أ وحدة مصدر الطاقة بقابس التيار المستمر ووّصل المها�ي ، وّصل مها�ي ف عند شحن بطاريت�ي

عند تشغيل جهاز، وّصل كابل إخراج التيار المستمر الخاص بالجهاز بطرف قارن البطاريات. تقوم البطارية الأساسية بإمداد الجهاز بالطاقة 

بينما تتوىل البطارية الحتياطية القيام بذلك عند فصل البطارية الأساسية أو تفريغها.

ات دليل لمبات المؤرسش

.B ارجع إىل الرسم التوضيحي

شارة إىل حالة تشغيله الحالية. يوجد بجهاز RPSII لمبات مضيئة )LEDs( لالإ

)LED( الحالةمؤ�ش اللمبة المضيئة

)B-6( 1مستوى شحن البطارية

ي واحد )أصوات تنبيه “بيب” مسموعة 
وميض كهرما�ف

متصلة(
أقل من ٪5

وميض أخ�ف واحد )أصوات تنبيه “بيب” مسموعة 
) ي

تستمر لمدة 10 ثوا�ف
أقل من ٪10

10٪ إىل ٤0٪ )تقريًبا(لمبة واحدة بضوء أخ�ف ثابت

٤0٪ إىل ٦5٪ )تقريًبا(لمبتان بضوء أخ�ف ثابت 

٦5٪ إىل 90٪ )تقريًبا(ثالث لمبات بضوء أخ�ف ثابت  

أك�ش من 90٪ )تقريًبا(أربع لمبات بضوء أخ�ف ثابت     

)B-7( الشحن

جاري الشحنوميض أخ�ف اللون

مشحونة بالكاملضوء أخ�ف ثابت

)B-8( تشغيل/غلق التيار المستمر

RPSII قيد التشغيل ولكنها ل تقوم بتفريغ الشحنوميض أزرق اللون

RPSII قيد التشغيل وتقوم بتفريغ الشحنضوء أزرق ثابت

)B-5( ي
كتم التنبيه الصو�ت

ل تقوم بتفريغ الشحن وكتم الصوت نشطوميض أزرق اللون

تقوم بتفريغ الشحن وكتم الصوت نشطضوء أزرق ثابت

ف مستويات مختلفة. عند ضبط مفتاح تشغيل/غلق التيار المستمر، قد يتذبذب مؤ�ش مستوى الشحن ب�ي  1



٤

ات لمبات  للتحقق من مستوى شحن البطارية، اضغط عىل زر التحقق من مستوى شحن البطارية )B-2( عىل لوحة التحكم. يش�ي عدد مؤ�ش

. ي اء إىل مستوى الشحن التقري�ب الإضاءة )LEDs( الخ�ف

ي 
ي )B-1(. لكتم الصوت بشكل دائم، اضغط مع الستمرار عىل زر كتم التنبيه الصو�ت

لكتم صوت التنبيه، اضغط عىل زر كتم التنبيه الصو�ت

ي )B-1( عندما يظل كتم الصوت نشط.
لغاء التنشيط، اضغط عىل زر كتم التنبيه الصو�ت )B-1( لمدة 5 ثوان. لإ

طيب استخدام وحدات ال�ت

باستثناء Airsense 10 و Aircurve 10 وLumis و S9 و H5i، عند عدم توصيل جهاز ُمدمج بوحدة ترطيب بمصدر الطاقة 

ف عىل الجهاز. عند توصيل  ي غ�ي المسخن عىل الرغم من ظهور رسالة التسخ�ي ي الوضع السل�ب
طيب فقط �ف ، سوف تعمل وحدة ال�ت الرئيسي

ف النشط. ، سوف يعود إىل وضع التسخ�ي الجهاز بمصدر الطاقة الرئيسي

ف النشط عند التوصيل  ي وضع التسخ�ي
تعمل أجهزة Airsense 10 و Aircurve 10 وLumis و S9 و H5i بشكل طبيعي �ف

 . بالبطارية أو بمصدر الطاقة الرئيسي

التنظيف والصيانة

 تحذير
ي الماء، ول تستخدم السوائل لتنظيف أي جزء من المنتج.

ل تغمر جهاز RPSII �ف

افصل البطارية من وحدة مصدر الطاقة ومن الجهاز. انزع جميع الكابالت.. 1

امسح الجزء الخارجي من البطارية بقطعة قماش نظيفة.. ٢

التخزين

 تنبيه
اء ثم إيقاف تشغيلها قبل تخزينها. يجب عليك شحن  يجب شحن البطاريات إىل 100٪ ويُستدل عىل ذلك بوجود أربع لمبات إضاءة )LEDs( خ�ف

غ كل بطاريات أيون الليثيوم شحنتها ذاتًيا بمرور الوقت.  ي حالة عدم الستخدام، تُفرِّ
 البطاريات إىل100٪ مرة أخرى بعد ستة أشهر من التخزين. �ف

ي تجعل إعادة شحنها غ�ي ممكن. 
ي نهاية المطاف إىل الدرجة ال�ت

إذا لم يُعاد شحنها َدْوريّاً )أي كل ستة أشهر(، فإن RPSII سُتفرغ شحنتها ذاتًيا �ف

إذا حدث ذلك، فلن تُعد RPSII قابلًة لالستخدام ول يمكن إصالحها.

ي مكان بارد وجاف. 
تُحفظ RPSII �ف

ي غضون أربعة أسابيع من التخزين. عند إيقاف 
مالحظة: عند ترك بطارية مشحونة بالكامل قيد التشغيل، تفرغ ذاتًيا إىل ٠٪ من سعتها الكاملة �ف

ي غضون ستة أشهر من تخزينها.
غ شحنتها ذاتًيا إىل ٠٪ من سعتها الكاملة �ف تشغيل البطارية، تفرِّ

الصيانة

ي توفرها ResMed. ل يلزم إجراء أي صيانة 
وحدة RPSII مخصصة لتشغيل آمن وموثوق به عند استخدامها وصيانتها طبًقا للتعليمات ال�ت

ة عمل البطارية.  أثناء ف�ت

يزيد العمر التشغيىلي لوحدة RPSII عن 500 دورة إعادة شحن. بعد 500 دورة إعادة شحن، تدوم البطارية حواىلي ٦0٪ من الوقت مقارنة بوقت 

 ResMed ي بطارية جديدة. تو�ي
ي حالتها الأصلية. كما أّن الشحن الكامل لبطارية قديمة لن يستمر لنفس مدة الشحن الكامل �ف

عملها وهي �ف

ي عمل الوحدة، فيجب عليك توخي 
باختبار RPSII لتحديد مدة البطارية بانتظام. كما هو الحال مع جميع الأجهزة الكهربائية، إذا ظهر أي خلل �ف

.ResMed الحذر والتصال بممثل خدمة معتمد لدى



العربية 5

السفر

ف المركبة مع الجهاز. كة الناقلة إذا كنت تنوي أخذ البطارية عىل م�ت است�ش ال�ش

استكشاف االأخطاء وإصلحها

احات التالية. إذا تعّذر حل المشكلة، اتصل بمورد المعدات الخاص بك أو بـ ResMed. ل تحاول فتح  إذا كانت هناك مشكلة، فجرّب الق�ت

البطارية.

الحّلالمشكلة/السبب المحتمل

الجهاز ل يعمل

ي توصيالت الطاقة.
عداد.خلل �ف ي الإ

افحص جميع الكابالت وقم بتوصيلها كما هو موضح �ف

وّصل الجهاز بمصدر الطاقة الرئيسي وأعد شحن وحدة RPSII.وحدة RPSII فارغة الشحنة.

اضبط مفتاح تشغيل/غلق التيار المستمر عىل وضع تشغيل.وحدة RPSII ُمغلقة.

قم باختيار فولطية خرج صحيحة لجهازك باستخدام مفتاح اختيار فولطية الخرج من اختيار فولطية خرج غ�ي صحيحة.
.RPSII اللوحة الخلفية لوحدة

مالحظة: للحصول عىل قائمة بفولطيات الخرج وكابالت التيار المستمر لجهازك، راجع 
ة المعلومات المرفقة، أو دليل المستخدم الخاص بجهازك، أو قائمة توافق البطارية/ ن�ث

.www.resmed.com الجهاز عىل الموقع

)LED( ي اللون للمبة الإضاءة
تُصدر وحدة RPSII تنبيًها صوتًيا متواصاًل مصحوبًا بوميض كهرما�ف

ي أقرب مستوى شحن البطارية أقل من ٪5.
. أعد شحن البطارية �ف ي

لكتم صوت التنبيه، اضغط عىل زر كتم التنبيه الصو�ت
وقت ممكن. 

)LED( تنبيًها صوتًيا لمدة 10 ثواٍن مصحوبًا بوميض أخ�ف اللون للمبة الإضاءة RPSII تُصدر وحدة

ي أقرب وقت ممكن. مستوى شحن البطارية أقل من ٪10.
أعد شحن البطارية �ف

توقف الشحن قبل الكتمال

 ،RPSII عند شحن البطارية داخل حقيبة حمل البطارية
تكون درجة الحرارة المحيطة لها أك�ش من 35 درجة مئوية.

أخِرْج البطارية من حقيبة حمل البطارية RPSII أو اشحن البطارية عندما تكون درجة 
الحرارة المحيطة أقل من 35 درجة مئوية.

البطارية تنطفأ وتتوقف عن تشغيل الجهاز

عندما تكون البطارية داخل حقيبة حمل البطارية 
RPSII، تكون درجة الحرارة المحيطة أك�ش من 35 درجة 

مئوية.

أخِرْج البطارية من حقيبة حمل RPSII أو ّشغل الجهاز عندما تكون درجة الحرارة 
المحيطة أقل من 35 درجة مئوية.

مؤ�ش مستوى شحن البطارية غ�ي دقيق

ي ظروف ُقصوى )عىل سبيل 
درجة الحرارة المحيطة تكون �ف

المثال، –5 درجات مئوية، +٤0 درجة مئوية(.
ي أقرب وقت ممكن لضمان شحنها بالسعة الكافية. 

أعد شحن البطارية �ف



٦

المواصفات الفنية

أيون الليثيومتقنية البطارية

أقل من 100 واط-ساعة )97 واط-ساعة(السعة

UN3480 )بطاريات أيون الليثيوم(تصنيف الأمم المتحدة
دد دخال 100-٢٤0 فولط، 50-٦0 هرتز، 1,0-1,5 أمب�يمصدر طاقة التيار الم�ت مدى الإ

ف الطائرة 110 فولط، ٤00 هرتز  القيمة السمية لالستخدام عىل م�ت

/٦,5 أمب�يمحول التيار المستمر دخال 1٢ فولط / ٢٤ فولط، 13 أمب�ي مدى الإ

)٢٤ فولط / ٢٦ فولط( ± 0,5 فولط، 90 واط مستمرفولطية خرج البطارية
ر( 3,75 أمب�ي تيار خرج وحدة مصدر الطاقة )ُمقدَّ

ر( /3,٤٦ أمب�يتيار خرج البطارية )ُمقدَّ 3,75 أمب�ي

أقل من 100 ميكرو أمب�يتيار الستعداد

الشحنة الزائدة، التفريغ الزائد للشحن، التيار الزائد، دائرة ق�، درجة الحرارة المرتفعةالحماية

٢30 مم × 1٢٦ مم × ٢٦ مم الأبعاد )الطول x العرض x الرتفاع(

0,9 كجم وزن البطارية
٢,3 كجم وزن النظام

ي درجة حرارة ٢3 درجة مئوية لتصل إىل ٦0٪ من سعتهاأد�ف عمر تشغيل
أك�ب من أو يساوي 500 دورة شحن �ف

وط التشغيل �ش
جاري الشحن
تفريغ الشحن

5 درجات مئوية إىل ٤0 درجة مئوية؛ 5-85٪ رطوبة قصوى
–5 درجات مئوية إىل ٤0 درجة مئوية؛ 5-85٪ رطوبة قصوى

وط النقل/التخزين –٢0 درجة مئوية إىل +٤5 درجة مئوية؛ 5-85٪ رطوبة قصوى�ش

٦00 هيكتو بسكال إىل 1100 هيكتو بسكالضغط الهواء عند التشغيل/التخزين

ف الطائرة ان الفيدرالية )RTCA/D0-160، القسم ٢1، الفئة M( استخدام عىل م�ت الجهاز يفي بمتطلبات دائرة الط�ي
لكل مراحل السفر جًوا.

أقل من ٤ ساعات للحصول عىل الشحنة الكاملةزمن إعادة الشحن

يتطابق المنتج مع كل متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي )EMC( القابلة للتطبيق بحسب التوافق الكهرومغناطيسي
التوجيه IEC60601-1-2 للبيئات السكنية والتجارية والصناعية الخفيفة. يمكن العثور عىل 

معلومات حول النبعاثات الكهرومغناطيسية والحماية من أجهزة ResMed المذكورة آنًفا 
 .www.resmed.com/downloads/devices عىل الموقع

IEC 60601-1 أثناء التصنيف IP20 يكون( IP21 ،و/أو المعدات الكهربائية الداخلية )عزل مزدوج( II الفئة
(، التشغيل المحدود )من البطارية(،  الشحن(، التشغيل المستمر )من مصدر الطاقة الرئيسي

ف  ي وجود خليط تخدير قابل لالشتعال مع الهواء أو الأكسج�ي
المعدات غ�ي المناسبة لالستخدام �ف

وز. أو أكسيد الني�ت

ي متوسط إعدادات الجهاز1زمن تشغيل البطارية
أك�ش من 8 ساعات �ف

 .www.resmed.com لمزيد من المعلومات، راجع قائمة توافق البطارية/الجهاز عىل

ي الدقيقة )معدل التنفس(. ل ينطبق ذلك عىل 
ي( و 15 نفس �ف ي الزف�ي يجا�ب ي الشهيقي( و 5 سم ماء )ضغط مجرى الهواء الإ يجا�ب 1  عند استخدام 15 سم ماء )ضغط مجرى الهواء الإ

طيب المسخن والأنابيب الُمسخنة.  الأجهزة عند استخدام ال�ت
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ي تغي�ي هذه المواصفات دون إشعار.
كة المصّنعة بحقها �ف مالحظة: تحتفظ ال�ث

الرموز

قد تظهر الرموز التالية عىل المنتج أو العبوة:

اقرأ التعليمات قبل الستخدام؛  مقاومة للتنقيط؛  بدون حماية؛  انتبه، يرجى الرجوع إىل المستندات المرفقة؛ 

0 بدون حماية؛  جهاز من الفئة ll؛  التوجيه الأوروبية لحظر استخدام المواد الخطرة؛  رمز الدفعة؛ 

 حدود الرطوبة؛  حدود درجة الحرارة )التخزين والنقل(؛  الشحن؛ 
8

؛  رقم الكتالوج؛   الرقم التسلسىلي

O  I تشغيل/غلق التيار المستمر؛  ؛  إدخال/إخراج التيار المستمر؛  ي
 مستوى شحن البطارية؛  كتم التنبيه الصو�ت

؛  ي ي حالة تلف العبوة؛  الُمصنِّع؛  يُحفظ جاف؛  الممثل المعتمد من التحاد الأورو�ب
 ل تستخدمه �ف

. ي  المستورد؛  جهاز ط�ب

.www.resmed.com/symbols ارجع لم�د الرموز عىل

 المعلومات البيئية. 

ي يتطلب  ف واللوائح المحلية المعمول بها. WEEE 2012/19/EU هو توجيه أورو�ب يجب التخّلص من البطارية ووحدة مصدر الطاقة وفًقا للقوان�ي
ونية. يجب التخّلص من البطارية ووحدة مصدر الطاقة عىل حدة، وليس كنفايات بلدية غ�ي مصنفة.  لك�ت التخّلص الصحيح من المعدات الكهربائية والإ

ي منطقتك. استخدام 
للتخّلص من بطارية ووحدة مصدر الطاقة لديك، ينبغي عليك استخدام أنظمة جمع وإعادة استخدام وإعادة تدوير مناسبة ومتاحة �ف

ار بالبيئة. يتطلب التوجيه  أنظمة الجمع وإعادة الستخدام وإعادة التدوير هذه مصمم لتقليل الضغط عىل الموارد الطبيعية ومنع المواد الخطرة من الإ�ف
ي EC/2006/66 التخّلص الصحيح من البطاريات والمراكم الُمستهلكة. يمكن إعادة البطارية إىل نقاط التجميع فقط إذا كانت ُمفرََغة الشحن  الأورو�ب

ي تحتوي عىل أك�ش من 0,0005٪ من 
ف البطاريات ال�ت

َ ي حالة شحن البطارية أو تفريغ شحنها جزئًيا، يجب توخي الحذر لمنع حدوث دائرة ق�. تَُم�ي
بالكامل. �ف

 ،Cd ،Hg( الزئبق حسب الكتلة، أو أك�ش من 0,00٢% من الكادميوم حسب الكتلة أو أك�ش من 0,00٤% من الرصاص حسب الكتلة، بوضع الرموز الكيميائية
.)X ي تم تجاوز الحّد لها وذلك أسفل رمز ممنوع سّلة الُمهمالت )سّلة وعليها عالمة التقاطع

Pb( للمعادن ال�ت

ي منطقتك. يدعوك رمز ممنوع سّلة الُمهمالت )سّلة 
إذا كنت تحتاج إىل معلومات حول أنظمة التخّلص المذكورة، يرجى التصال بدائرة النفايات المحلية �ف

جى التصال  وعليها عالمة التقاطع X( إىل استخدام أنظمة التخلص تلك. إذا كنت تحتاج إىل معلومات حول تجميع جهاز ResMed والتخلص منه، ف�ي

.www.resmed.com/environment ي منطقتك أو زيارة
بمكتب ResMed أو الموزع المحىلي �ف
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تحذيرات وتنبيهات عامة

 تحذيرات
تحتوي بطاريات أيون الليثيوم عىل دوائر ُمدمجة للحماية والسالمة، ولكنها قد تظل خطرة إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح. قد تصبح  •

البطاريات التالفة غ�ي فّعالة أو قابلة لالشتعال.

تحسًبا لخطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية: •

ان مكشوفة أو سخانات.  - ل تضع RPSII بالقرب من ن�ي

ين )عىل سبيل المثال بجانب نافذة السيارة(. - ل تُعرّض RPSII لضوء الشمس أو الحرارة المبا�ش

ل تُعرّض RPSII للماء أو مستويات الرطوبة المرتفعة.  -

- .RPSII ل تُق� دائرة

ل تستخدم RPSII تالف.  -

دد أو محول التيار المستمر.  - ل تفتح RPSII أو شاحن التيار الم�ت

دد عندما تكون السعة المتبقية للبطارية الداخلية للجهاز و/أو RPSII منخفضة. • تأكد من إعادة توصيل طاقة التيار الم�ت

• . ي
تأكد من إعادة شحن البطارية دوريًا لتأثرها بالتفريغ الذا�ت

كلما أصبحت البطارية أقدم، تنخفض سعتها الُمتاحة. عندما تنخفض السعة المتبقية بالبطارية، ل تعتمد عىل RPSII كمصدر طاقة  •

 . أساسي

• .RPSII ي حالة فقدان الطاقة من
تأكد من إبقاء البطارية الداخلية لأي جهاز متصل مشحونة لتوف�ي طاقة احتياطية �ف

• .RPSII أو محول تيار مستمر لشحن ResMed دد بقدرة 90 واط مزودة من استخدم فقط وحدة مصدر طاقة تيار م�ت

خطر النفجار—ل يُستخدم بالقرب من مواد التخدير القابلة لالشتعال. •

ي القدرات الجسدية أو الحسية أو  •
ي ذلك الأطفال( الذين يعانون نقصاً �ف

نظام RPSII غ�ي مخصص لالستخدام من قبل الأشخاص )بما �ف

اف عليهم أو توجيههم بخصوص استخدام نظام RPSII من ِقبل شخص  �ش ة والمعرفة، ما لم يتم الإ العقلية، أو الذين يفتقرون إىل الخ�ب

مسؤول عن سالمتهم.

• .RPSII اف عىل الأطفال لضمان عدم عبثهم بنظام �ش وينبغي الإ

أ وحدة مصدر الطاقة جاًفا. تم تصنيف نظام RPSII، أثناء توصيله بجهاز وتفريغه للشحن، تحت فئة • يجب الحرص عىل إبقاء مها�ي

IP21 )مقاوم للتنقيط( وفًقا لـ IEC60529. عند الشحن، يتم تصنيف نظام RPSII تحت فئة IP20 )بدون حماية( بسبب 
دد وبطارية RPSII ومحول التيار  أ وحدة مصدر الطاقة الذي تم تصنيفه تحت فئة IP20. تم تصنيف مصدر طاقة التيار الم�ت مها�ي

.IP21 المستمر تحت الفئة

 تنبيهات
تجّنب التأث�ي المادي القاسي عىل البطارية. •

ي حالة وجود أي عيوب، يجب عدم  •
قبل الستخدام للمرة الأوىل، تأكد من أن نظام RPSII ومكوناته بحالة جيدة وأّنه يعمل بشكل جيد. �ف

استخدام النظام.

ي الجهاز أو إصابة نتيجة إجراء  •
ي هذا الدليل. يمكن أن يحدث تلف �ف

يجب استخدام RPSII فقط وفًقا لالستخدام المقصود الوارد �ف

تعديالت عىل الجهاز أو طريقة التشغيل.

قم دائًما بشحن RPSII بالكامل قبل الستخدام، أو قبل العتماد عليه كمصدر طاقة احتياطي. •

راقب مستوى شحن RPSII. عندما يكون مستوى الشحن منخفًضا، تأكد من إمكانية الحفاظ عىل استمرارية الطاقة. •

عند الستخدام، وّصل دائًما الكابل من RPSII إىل داخل الجهاز. اجعل مفتاح تشغيل RPSII مفتوح دائًما لضمان توف�ي طاقة  •

احتياطي.

ي حقيبة حمل الوحدة. •
عند النقل، اغلق RPSII، وانزع جميع الكابالت، وضعه �ف

تتطلب الأجهزة الكهربائية الطبية احتياطات خاصة فيما يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي ويجب تركيبها وتشغيلها وفًقا للمعلومات الواردة  •

ي حالة مالحظة تداخل 
ي دليل المستخدم هذا. يمكن أن تؤثر أجهزة التصالت المحمولة والمتنقلة عىل المعدات الكهربائية الطبية. �ف

�ف

ي أجهزة الراديو، انقل RPSII بعيًدا عن الأجهزة الأخرى.
، مثل الستاتيكية �ف كهرومغناطيسي
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مالحظات: 

ي الدليل. •
المذكور أعاله هي تحذيرات وتنبيهات عاّمة. تظهر تحذيرات، تنبيهات ومالحظات معّينة بجانب التعليمات ذات الصلة الواردة �ف

ي بلدك بهذه الحوادث. •
كة ResMed والسلطة المختصة �ف ة مرتبطة بهذا المنتج، يجب إبالغ �ث فيما يتعلق بحدوث أي حوادث خط�ي

ضمان محدود

ي المواد أو الصناعة من 
كة ResMed Ltd )الُمشار إليها بـ "ResMed"( أن يكون منتج ResMed الخاص بك دون عيوب �ف تضمن �ش

ة المحددة أدناه. اء عىل مدار الف�ت تاريخ ال�ش

ة الضمانالمنتج ف�ت

ي ذلك إطار القناع والوسادة وغطاء الرأس والأنبوب( - باستثناء أجهزة الستخدام الواحد •
أنظمة القناع )بما �ف

الملحقات - باستثناء أجهزة الستخدام الواحد •

مستشعرات نبض الأصابع من النوع المرن •

طيب • أحواض مياه جهاز ال�ت

90 يوًما

• ResMed ي أنظمة البطارية الخارجية والداخلية لـ
٦ أشهربطاريات لالستخدام �ف

مستشعرات نبض الأصابع من نوع الملقط •

ي المستوى •
ي المستمر وثنا�أ يجا�ب وحدات بيانات أجهزة ضغط مجرى الهواء الإ

ي المستوى •
ي المستمر وثنا�أ يجا�ب أجهزة قياس التأكسج ومهايئات قياس التاكسج لأجهزة ضغط مجرى الهواء الإ

طيب وأحواض الماء القابلة للتنظيف • أجهزة ال�ت

ي المعايرة •
أجهزة التحكم �ف

1 عام

ي المستوى )bilevel( والتنفس الصطناعي  •
ي المستمر )CPAP(، وثنا�أ يجا�ب أجهزة ضغط مجرى الهواء الإ

)تتضمن وحدات مصدر طاقة خارجية(
ملحقات البطارية •

أجهزة التشخيص/الفحص المتنقلة •

٢ سنة

. غ�ي قابل للنقل. ل يتوفر هذا الضمان إل للعميل الأوىلي

ي حالة تعطل المنتج تحت ظروف الستخدام الطبيعية، ستتوىل ResMed إصالح أو استبدال، باختيارها، المنتج المعيب أو أي من مكوناته. 
�ف

ي المنتج؛ ب( الإصالحات 
هذا الضمان المحدود ل يغطي: أ( أي تلف ناتج عن الستخدام غ�ي المالئم أو إساءة الستخدام أو التعديل أو التغي�ي �ف

المجراة من قبل أي جهة صيانة لم يتم اعتمادها بشكل �يح بواسطة ResMed لإجراء الإصالحات المماثلة؛ ج( أي تلف أو تلوث ناتج عن 

ي أو بداخله.
و�ف دخان السجائر أو الغليون أو السيجار أو دخان آخر؛ و د( أي تلف ناتج عن سكب الماء عىل جهاز إلك�ت

اء الأصلية باطالً. يصبح الضمان عىل المنتج الذي بيع أو أعيد بيعه خارج منطقة ال�ش

اء. ينبغي تنفيذ مطالبات الضمان بشأن منتج معيب عن طريق العميل الأوىلي عند نقطة ال�ش

ي يتعلق بصالحية التسوق أو المالءمة لغرض 
ي ذلك أي ضمان ضم�ف

يحل هذا الضمان محل جميع الضمانات الضمنية أو الم�ح بها الأخرى بما �ف

ي ومن ثَمَّ قد يتعذر تطبيق القيد المذكور سلًفا عليك.
. ل تسمح بعض المناطق أو الدول بفرض قيود عىل طول مدة استمرار أي ضمان ضم�ف ف مع�ي

عى أنها نتجت عن بيع أو تركيب أو استخدام أي منتج من منتجات  ار عرضية أو استتباعية يُدَّ ل تتحمل ResMed المسؤولية عن أي أ�ف

ار الستتباعية أو العرضية ومن ثَمَّ قد يتعذر تطبيق القيد المذكور سلًفا  ResMed. ل تسمح بعض المناطق أو الدول باستبعاد أو تقييد الأ�ف
عليك.

يمنحك هذا الضمان حقوًقا قانونية خاّصة، وقد يكون لك حقوق أخرى تختلف من منطقة إىل أخرى. للحصول عىل معلومات إضافية عن حقوق 

.ResMed المحىلي لديك أو مكتب ResMed الضمان الخاصة بك، اتصل بوكيل
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