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De S9 in een oogopslag
Het S9-systeem omvat de volgende onderdelen:
•  S9-apparaat  •  SlimLine-luchtslang  •  Voedingseenheid van 90 W of 30 W  •  S9-reistas • SD-kaart  
•  Beschermhoesje voor de S9 SD-kaart.

Optionele onderdelen zijn:
•  H5i verwarmde bevochtiger  •  H5i-waterreservoir  •  Standaardslang  •  ClimateLine verwarmde slang  
•  ClimateLineMAX verwarmde slang  •  Voedingseenheid van 90 W  •  Voedingseenheid van 30 W (niet 
geschikt voor de H5i)  •  Power Station II accu  •  DC/DC-omvormer 24 V/90 W.

Reistips

Als u alleen de S9 mee op reis neemt:
•  Vergeet dan niet om de SlimLine- of Standaardluchtslang mee te nemen. De ClimateLine of 

ClimateLineMAX verwarmde luchtslang is namelijk niet bedoeld om rechtstreeks op het S9-apparaat 
aangesloten te worden.

•  Zorg ervoor dat u een elektriciteitssnoer koopt en op reis meeneemt dat is goedgekeurd voor de regio 
waarin u het S9-apparaat gaat gebruiken.

Welkom 
Dank u voor uw keuze van de S9 AutoSet of S9 Elite. 
Lees de Welkomgids en de Informatiegids volledig door 
alvorens deze apparaten te gebruiken.

Luchtfilter

DC-ingang

SD-kaartsleuf

Module-/adapterpoort

Luchtuitlaat
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Opstelling
1. Steek de DC-stekker van de voedingseenheid in de achterkant van de S9.
2. Sluit het elektriciteitssnoer op de voedingseenheid aan.
3. Steek het andere uiteinde van het elektriciteitssnoer in een stopcontact.
4. Sluit een uiteinde van de luchtslang stevig aan op de luchtuitlaat.
5. Sluit het in elkaar gezette maskersysteem op het vrije uiteinde van de luchtslang aan.
NB 
 • Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw masker voor meer informatie over het in elkaar zetten van 

het masker. 
 • Aanbevolen maskers kunt u vinden op www.resmed.com op de pagina Products onder  

Service & Support.
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Het bedieningspaneel van de S9
Het bedieningspaneel van uw S9-apparaat heeft een 
LCD-scherm, een start-/stopknop, draai-/drukknop en 
de toetsen Informatiemenu en Instellingenmenu.

Legenda:

Informatiemenu

Instellingenmenu

Draai-/drukknop

Start/stop

Climate Control

Verwarmde  
slang

Aanloop

Vochtigheids-
niveau

Home

Instellingen-
menu 

Hier kunt u 
instellingen 
aanpassen.

Informatiemenu
Hier kunt u uw 

slaapstatistieken 
bekijken. Draai-/drukknop

Door aan deze 
knop te draaien, 

kunt u door het 
menu bladeren en 

instellingen wijzigen. 
Door de knop in te 

drukken, kunt u een 
menu openen en uw 

keuze bevestigen. 

LCD-scherm 

Start-/stopknop
Start of stopt de 

behandeling. 

Home-menu
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1. Draai vanaf het 
home-scherm  
aan  totdat het 
scherm AANLOOP 
in blauw 
weergegeven 
wordt.

2. Druk op .  
De selectie wordt 
oranje gemarkeerd.

3. Draai aan  totdat 
de aanlooptijd 
die u nodig heeft, 
weergegeven 
wordt.

4. Druk op  
om uw keuze te 
bevestigen.

De aanlooptijd aanpassen
De aanlooptijd is de periode gedurende welke de druk toeneemt van een lage startdruk naar de 
voorgeschreven behandelingsdruk en is erop gericht om het begin van de behandeling prettiger te laten 
verlopen. U past de aanlooptijd als volgt aan:

De maskerpasvorm bijstellen
Gebruik de maskerpasvorm-functie om uw masker goed te laten passen. Deze functie levert voorafgaand 
aan de behandeling gedurende drie minuten behandelingsdruk. Tijdens deze periode kunt u uw 
maskerpasvorm controleren en bijstellen, om lekkage tot een minimum te beperken.
1. Zet uw masker op zoals omschreven in de gebruikershandleiding van uw masker.
2. Houd vanaf het home-scherm  gedurende drie seconden ingedrukt. Een van de volgende 

MASKERPASVORM-schermen wordt weergegeven:

3. Stel het masker, het kussentje en de hoofdband indien nodig bij voor een goede maskerpasvorm. 
Na drie minuten keert de druk terug naar de ingestelde druk en begint de behandeling. U kunt het 
bijstellen van de maskerpasvorm op elk gewenst moment beëindigen door op  te drukken.
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Het maskertype selecteren
Selecteer uw maskertype als volgt:

1. Druk op . Het scherm 
INSTELLINGEN wordt 
weergegeven.

2. Draai aan  
totdat Masker blauw 
gemarkeerd wordt.

3. Druk op .  
De selectie wordt oranje 
gemarkeerd.

4. Draai aan  totdat de 
maskerinstelling die u nodig 
heeft, weergegeven wordt.

5. Druk op  om uw keuze 
te bevestigen.

6. Druk op  om naar 
het home-scherm terug 
te keren.
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Aan de slag
1. Controleer of het apparaat op de stroom aangesloten is.
2. Pas de aanlooptijd indien nodig aan.
3. Zet uw masker op zoals beschreven in de gebruikershandleiding 

van uw masker.
4. Adem simpelweg in het masker en/of druk op  om de therapie 

te starten.
5. Ga in bed liggen en leg de luchtslang zo, dat deze vrij kan bewegen 

als u zich in uw slaap omdraait.
6. Om de behandeling op elk willekeurig ogenblik te stoppen, zet u 

het masker af en/of drukt u op . 

NB 
 • Als uw arts SmartStart ingeschakeld heeft, start uw apparaat automatisch wanneer u in het 

masker ademt en stopt het automatisch wanneer u het masker afneemt.
 • Nadat de therapie is gestart, verschijnt een behandelingsscherm.
 • Als de stroom is onderbroken tijdens de behandeling, zal het apparaat de behandeling 

direct hervatten wanneer er weer stroom is.
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Reiniging en onderhoud
Raadpleeg de gebruikershandleidingen van uw masker en bevochtiger voor uitgebreide instructies over 
het onderhoud van deze apparaten.

Dagelijks

Verwijder de luchtslang door aan de vingergrepen op de manchet te trekken. Hang de slang zolang deze 
niet wordt gebruikt op een schone en droge plek.

Wekelijks 

1. Haal de luchtslang van het S9-apparaat en het masker.
2. Was de luchtslang in warm water met een mild reinigingsmiddel.
3. Grondig spoelen, ophangen en laten drogen.
4. Maak de luchtslang voor het volgende gebruik opnieuw aan de luchtuitlaat en het masker vast.

Maandelijks

1. Veeg de buitenkant van de S9 met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel schoon.
2. Controleer het luchtfilter op eventuele gaten of verstoppingen door vuil of stof. Vervang indien nodig 

het luchtfilter.

Vervangen van het luchtfilter

Vervang het luchtfilter per maand (of vaker indien nodig).
1. Verwijder het luchtfilterdeksel van de achterzijde van het S9-apparaat.
2. Verwijder het oude luchtfilter en gooi het weg.
3. Plaats een nieuw ResMed luchtfilter. Let er daarbij op dat 

het luchtfilter plat in de luchtfilterdeksel zit.
4. Plaats het luchtfilter-deksel terug.

Luchtfilter

Luchtfilterdeksel
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SD-kaart
U heeft een SD-kaart gekregen waarop 
de therapiegegevens van uw S9-apparaat 
verzameld kunnen worden en waar uw 
arts nieuwe therapie-instellingen op kan 
zetten. Indien uw arts dit vraagt, verwijdert 
u de stekker van het S9-apparaat uit het 
stopcontact, verwijdert u de SD-kaart, stopt 
u deze in het beschermhoesje en stuurt 
u hem aan uw arts op.

De kaart verwijderen

1. Duw de kaart iets naar 
binnen om hem te kunnen 
verwijderen.

2. Verwijder de kaart.
3. Stop de kaart in het 

beschermhoesje.
4. Stuur de kaart in het 

beschermhoesje volgens de 
instructies naar uw arts terug.

Raadpleeg het beschermhoesje 
van de S9 SD-kaart dat bij uw 
apparaat geleverd is voor meer 
informatie over het verwijderen 
en plaatsen van uw kaart. Bewaar het 
beschermhoesje van de S9 SD-kaart voor later 
gebruik.

NB
 • Raadpleeg de informatiegids voor 

informatie over het opsporen en 
oplossen van problemen.

 • Kijk voor meer productinformatie op 
www.resmed.com.

1. 2. 3. 4.
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