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Velkommen 
Takk for at du valgte AutoSet CS-A. Les Velkommen og Informasjon-veilederne i sin helhet før du 
bruker enheten. 

Luftfilter

Likestrøm-
inntak

SD-kortspor

Modul-/adapterport

Luftuttak

En oversikt over AutoSet CS-A
AutoSet CS-A-systemet inneholder følgende elementer:
•  AutoSet CS-A-enhet  •  Luftslange  •  90 W strømforsyningsenhet  •  S9-reiseveske  •  SD-kort   
•  Beskyttende mappe for S9 SD-kort.

Ekstrakomponenter inkluderer:
•  H5i-fukter med oppvarming  •  Standard luftslange  •  SlimLine luftslange  •  3 m luftslange   
•  ClimateLine luftslange med oppvarming  •  ClimateLineMAX luftslange med oppvarming   
•  30 W strømforsyningsenhet (støtter ikke H5i)  •  Batteripakke for Power Station II   
•  Likestrøm/likestrøm-omformer 24 V/90 W.

Å reise med AutoSet CS-A

Når du reiser kun med AutoSet CS-A:
• Pass på at du pakker SlimLine eller Standard luftslange, ettersom ClimateLine eller ClimateLineMAX 

luftslange med oppvarming ikke er utformet for å kobles direkte til enheten.
• Pass på at du kjøper og har med deg med den godkjente strømledningen for den regionen der du skal 

bruke enheten. 1
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Grunnleggende om AutoSet CS-A

Informasjonsmeny*
Lar deg se din søvnstatistikk eller gå 

ut av menyen.

Oppsett-meny*  
Lar deg endre innstillinger eller gå ut 

av menyen.

Start/stopp-
knapp  

Starter eller 
stopper 

behandlingen. 

LCD-skjerm 
Viser menyer, behandlingsskjermer 

og påminnelser.

Innstillingshjul
Ved å dreie på hjulet kan du bla gjennom 

menyen og endre innstillinger. Ved å trykke 
på hjulet kan du gå inn på en meny og 

bekrefte valg. 

Alarmdemping 
Trykk en gang for 
å dempe alarmer. 

Trykk en gang til for 
å avslutte demping.

Alarm- og behandlingslamper  
Gul – blinker under en alarm. Blå – 

lyser under behandling (hvis aktivert 
av lege).

Tast:

Hjem

Fuktighetsnivå

Rampe

Slange med 
oppvarming

Climate Control

Start/Stopp

Innstillingshjul 

Alarmdemping

Oppsett-meny

Informasjonsmeny

Klargjøring
1. Koble likestrømskontakten på strømforsyningsenheten til baksiden på enheten.
2. Koble strømledningen til strømforsyningsenheten.
3. Sett den andre enden av strømledningen inn i strømuttaket.
4. Koble den ene enden av luftslangen godt til luftuttaket.
5. Koble det monterte maskesystemet til den ledige enden av luftslangen.
Merknader: 
 • Pass alltid på at AutoSet CS-A plasseres et sted der alarmlampeindikatorene er godt synlige.
 • Se brukerveiledningen for masken for informasjon om montering av masken. 
 • Informasjon om anbefalte masker er tilgjengelig på www.resmed.com på siden Products (produkter) 

under Service & Support (service og støtte).
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Grunnleggende om AutoSet CS-A
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*Informasjon- og Oppsett-menyen er deaktivert hvis S9 Essentials har blitt 
aktivert av klinikeren.
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S9 Essentials
S9 Essentials er utformet for å gjøre interaksjon med anordningen og menynavigering enklere for deg. 
Hvis S9 Essentials er aktivert av klinikeren, deaktiverer den informasjons- og oppsettsfunksjonen slik at 
du ganske enkelt kan starte og stoppe behandlingen og justere rampe, fukting og Climate Control.

Velge masketype
Slik velger du masketype:

Merk: Det er ikke mulig å velge masketypen hvis S9 Essentials har blitt aktivert av klinikeren.

1. Trykk på .  
INNSTILLINGER-
skjermbildet vises.

2. Drei på  til masken 
vises i blått.

3. Trykk på . Utvalget er 
uthevet i oransje.

4. Drei på  til 
maskeinnstillingen du 
trenger, vises.

5. Trykk på  for å bekrefte 
valget.

6. Trykk på  for å gå tilbake 
til HJEM-skjermbildet.

Justere rampetid
Rampetiden er perioden hvor trykket øker fra et lavt starttrykk til behandlingstrykket og er konstruert for 
å gjøre begynnelsen av behandlingen mer behagelig. Slik justerer du rampetiden:

1. Fra HJEM-
skjermbildet dreier 
du på  til 
skjermbildet for 
RAMPE vises i blått.

2.  Trykk på . 
Utvalget er uthevet 
i oransje.

3. Drei på  til 
rampetiden du 
trenger, vises.

4. Trykk på  for 
å bekrefte valget.

Å bruke Masketilpasning
Du kan bruke Masketilpasning for å få masken til å sitte godt. Denne funksjonen tilfører CPAP-trykk i tre 
minutter før du starter behandlingen. I denne perioden kan du kontrollere og justere hvordan masken 
sitter, slik at lekkasje begrenses.
1. Ta på masken som beskrevet i brukerveiledningen for masken.
2. I HJEM-skjermbildet trykker du og holder  inne i tre sekunder.  

Et av de følgende MASKETILP-skjermbildene vises:

3. Hvis det trengs, justerer du masken, maskeputen og hodestroppen til Masketilpasningen viser God. 
Etter tre minutter går trykket tilbake til det innstilte trykket, og behandlingen starter. Du kan avslutte 
Masketilpasning når som helst ved å trykke på .
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S9 Essentials
S9 Essentials er utformet for å gjøre interaksjon med anordningen og menynavigering enklere for deg. 
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Komme i gang
1. Kontroller at strømmen er koblet til.
2. Juster rampetiden eller fuktighetsnivået ved behov.
3. Ta på masken som beskrevet i brukerveiledningen for masken.
4. For å starte behandlingen puster du ganske enkelt inn i masken 

og/eller trykker på .
5. Legg deg ned og legg luftslangen slik at den kan beveges fritt hvis du 

snur deg mens du sover.
6. Behandlingen stanses når som helst ved å ta av deg masken og/eller 

trykke på .

Merknader:
 • Hvis legen har aktivert SmartStart, starter enheten automatisk når du puster inn i masken, 

og den stopper automatisk når du tar av deg masken.
 • Ved strømbrudd under behandling starter enheten automatisk opp behandlingen på nytt når 

strømmen er tilbake.
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Visning av behandlingsskjermene
Avhengig av hvordan systemet er konfigurert og av hvilken modus som er valgt, får du se et av de 
følgende eksempelskjermbildene når behandlingen har startet:

 9 H5i-fukter  9 H5i-fukter
 9 ClimateLine/ClimateLineMAX

 9 Climate Control – Auto

 9 H5i-fukter
 9 ClimateLine/ClimateLineMAX

 9 Climate Control – Manuell

 9 Behandlingsdata med 
valgfritt tilbehør

 9 Oksymetridata via 
oksymeteradapteren

Trykksøylen er merket med faste, loddrette linjer som viser ekspirasjons- og inspirasjonstrykk. Mens 
behandlingen rampes (vises av et oransje rampeikon) eller er variabel, vises trykkverdiene i oransje. 
Når en innstilt verdi er nådd, vises disse verdiene i hvitt. 
I CPAP-modus vises kun det innstilte trykket.
I ASV-modus viser de faste, loddrette linjene på trykksøylen minimums- og maksimumstrykk.
I ASVAuto-modus oppdateres ekspirasjons- og inspirasjonsverdiene som vises på trykksøylen, 
kontinuerlig.

Komme i gang
1. Kontroller at strømmen er koblet til.
2. Juster rampetiden eller fuktighetsnivået ved behov.
3. Ta på masken som beskrevet i brukerveiledningen for masken.
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og/eller trykker på .
5. Legg deg ned og legg luftslangen slik at den kan beveges fritt hvis du 

snur deg mens du sover.
6. Behandlingen stanses når som helst ved å ta av deg masken og/eller 

trykke på .

Merknader:
 • Hvis legen har aktivert SmartStart, starter enheten automatisk når du puster inn i masken, 

og den stopper automatisk når du tar av deg masken.
 • Ved strømbrudd under behandling starter enheten automatisk opp behandlingen på nytt når 

strømmen er tilbake.
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Visning av Informasjonsmenyen
Informasjonsmenyen har en rekke skjermbilder som viser din søvnkvalitet, søvnrapport og 
betjeningsinformasjon.

For visning av Informasjonsmenyen, trykk  fra  HJEM-skjermbildet.

 9 I Søvnkvalitet-skjermbildet 
kan du alltid se hvor 
mange timer du brukte 
på forrige økt, og hvis det 
er aktivert av legen, vises 
Masketilpasnings- og 
AHI-data.

 9 På Søvnrapporten kan bare 
perioden endres – andre 
verdier er kun til visning.

 9 I Service-informasjon vises 
enhetens totale driftstimer 
(inkludert oppvarmings-/
nedkjølingstider for 
luftfukteren), samt 
programvareidentifikasjoner.

For å gå tilbake til HJEM-skjermbildet, trykk .
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Vise alarmer
AutoSet CS-A er utstyrt med en alarmmodul som kontinuerlig overvåker både behandlings- og 
enhetstilstandene. Alarmer aktiveres bare når behandling pågår. En alarmtilstand indikeres av en hørbar 
lyd, en blinkende, gul alarmlampe og en melding på skjermen. Når enheten er slått på, blinker den gule 
alarmlampen og alarmen lyder for å bekrefte at alarmen virker. 

 9 Alarm aktivert  9 Alarm avklart  9 Flere alarmer

Når en alarm aktiveres, vises en 
tilhørende alarmmelding. Hvis 
flere alarmer er aktive, vises 
den siste alarmmeldingen. Når 
disse er avklart, kan hver enkelt 
melding leses.

For å avklare en alarmmelding, 
trykk på . Da kan du gå 
tilbake til forrige skjermbilde. 
Hvis alarmtilstanden vedvarer, 
slår alarmen seg på igjen.  
Merknader: Strømsvikt- og 
Alarmsviktalarmer avklares ved 
at det trykkes på  .  

For å se listen over 
alarmmeldinger går du til 
Behandlingsskjermbildet 
og trykker på  til 
Behandlingsskjermbilde 2 vises. 

Dempe alarmen

Trykk på  én gang for å dempe en alarm i to minutter. Hvis tilstanden vedvarer, lyder alarmen igjen 
etter to minutter. Trykk på  en gang til for å slå på alarmen igjen. Alarmlampen vil lyse så lenge 
tilstanden varer.
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Rengjøring og vedlikehold
Det skal regelmessig utføres rengjøring og vedlikehold som beskrevet i dette kapittelet.
Se brukerveiledningene for masken og luftfukteren for å få detaljerte instruksjoner om stell av 
de enhetene.

Daglig

Koble fra luftslangen ved å trekke i fingergrepene på mansjetten. Heng den på et rent, tørt sted til neste 
gang den skal brukes.
Merknader: 
 • Heng ikke luftslangen i direkte sollys, da dette kan føre til at slangen over tid blir hard og til slutt 

sprekker.
 • Luftslangen må ikke vaskes i vaskemaskin eller oppvaskmaskin.

Ukentlig 

1. Fjern luftslangen fra enheten og masken.
2. Vask luftslangen i varmt vann med et mildt vaskemiddel.
3. Skyll grundig og heng opp til tørk.
4. Før neste gangs bruk, koble luftslangen til luftuttaket og masken.

Månedlig

1. Tørk av utsiden av enheten med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel.
2. Kontroller om luftfilteret har hull og er tilstoppet med smuss eller støv. Skift ut luftfilteret ved behov.

Skifte luftfilteret

Skift luftfilteret hver sjette måned (eller oftere om 
nødvendig).
1. Fjern luftfilterdekselet fra baksiden av enheten.
2. Ta ut og kasser det gamle luftfilteret.
3. Sett inn et nytt ResMed-luftfilter og kontroller at det 

sitter flatt i luftfilterdekslet.
4. Sett på luftfilterdekselet.
Merknader:
 • Pass på at luftfilteret og 

luftfilterdekselet er montert til 
enhver tid.

 • Ikke vask luftfilteret. 
Luftfilteret er ikke vaskbart eller 
gjenbrukbart.

Luftfilter

Luftfilterdeksel
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SD-kort
Et SD-kort følger med for 
innsamling av behandlingsdata fra 
enheten og for å gi innstillings-
oppdateringer fra legen. Når du 
får beskjed om det, kobler du 
enheten fra strømuttaket, fjerner 
SD-kortet, setter det inn i den 
beskyttende mappen og sender 
det til legen din.

Ta ut kort

1. Trykk inn SD-kortet for  
å løse det ut.

2. Ta ut kortet.
3. Sett kortet i den  

beskyttende mappen.
4. Send den beskyttende  

mappen tilbake til legen  
som anvist.

For ytterligere informasjon om 
å fjerne og sette inn kortet, 
se Beskyttende mappe for  
S9 SD-kort som leveres  
sammen med enheten. Ta vare  
på den beskyttende mappen for 
S9 SD-kortet for fremtidig bruk.

Merknader:
 • Se informasjonsveiledningen 

for å få feilsøkingsinformasjon.
 • Se www.resmed.com for å få 

mer produktinformasjon.

1 2 3 4
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Manufacturer: ResMed Pty Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia. 

See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide. 

For patent information, see www.resmed.com/ip.
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