
FreeStyle® Comfort®

autoDOSE TMو UltraSense® جهاز مكثف األكسجين المحمول المزود بنظام

دليل االستخدام )اللغة العربية(
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FreeStyle Comfort
عناصر تحكم المستخدم ومؤشرات حالة النظام

 معيار األيزو 7000؛ رموز رسومية لالستخدام على 
الجهاز—المؤشر والملخص

 اقرأ دليل المستخدم قبل التشغيل.
رقم التسجيل 1641

 نطاق درجة حرارة التخزين أو التشغيل.
رقم التسجيل 0632

 نطاق درجة رطوبة التخزين.
رقم التسجيل 2620

قيود الضغط الجوي. رقم التسجيل 2621

 اسم وعنوان الجهة المصنعة.
رقم التسجيل 3082

تاريخ التصنيع. رقم التسجيل 2497

رقم الفهرس. رقم التسجيل 2493

الرقم المسلسل. رقم التسجيل 2498

لألعلى هكذا. رقم التسجيل 0623

 قابل للكسر، يجب التعامل معه بحذر.
رقم التسجيل 0621

 ُيحفظ بعيًدا عن المطر، وُيحفظ جاًفا.
رقم التسجيل 0626

حدود التراص حسب العدد. رقم التسجيل 2403

معيار األيزو 7010: الرموز الرسومية—ألوان وعالمات 
السالمة—عالمات السالمة المسجلة

 يجب قراءة دليل التعليمات.
M002 رقم التسجيل

ُيحفظ بعيًدا عن اللهب المكشوف والحرائق 
والشرر. تجنب مصادر اإلشعال المفتوحة 

P003 والتدخين. رقم التسجيل

 ال تدخن بالقرب من الوحدة أو أثناء تشغيلها.
P002 رقم التسجيل

الجزء التطبيقي من النوع BF )درجة الحماية 
ضد الصدمة الكهربائية(. رقم التسجيل 5333

W001 تحذير. رقم التسجيل

التوجيه الصادر عن المجلس رقم EEC /42 /93 المعني 
باألجهزة الطبية

ممثل معتمد في المجتمع األوروبي

إذا كان ملصق معرف الجهاز الفريد للمنتج 
)UDI( عليه رمز CE #### ، فإن الجهاز 
 EEC / 42/93 يتوافق مع متطلبات التوجيه
 CE فيما يتعلق باألجهزة الطبية. يشير الرمز

#### إلى رقم الجسم المبلّغ عنه.

IEC 60417

جهاز من الفئة الثانية، معزول عزالً مزدوًجا 
مسجل برقم 5172

مفتاح التشغيل. رقم التسجيل 5009

ETL شهادة مختبرات الفحص الكهربائية

وكالة أمنية للمعيار CAN/CSA C22.2 رقم 
M90 601.1  لألجهزة الطبية الكهربائية

الرموز الداخلية

ُيحفظ بعيًدا عن المواد القابلة لالشتعال والزيوت 
والشحوم.

ال تقم بتفكيك الجهاز.

زيادة التدفق.

انخفاض التدفق.

المنتج متوافق 
مع المعيار 
RTCA/DO-

160 القسم 21
متوافق مع 

M الفئة

 RTCA DO160 المنتج متوافق مع المعيار
 FAA متطلبات المعيار .M القسم 21 الفئة

SFAR 106

جهاز من الفئة الثانية، معزول عزالً مزدوًجا

الجهاز معتمد من إدارة الطيران الفيدرالية 
)FAA( – مكثفات األكسجين المحمولة 

)POC(

21 قانون اللوائح الفيدرالية 801.15: الباب 21 من قانون 
اللوائح الفيدرالية

يحظر القانون الفيدرالي بيع هذا الجهاز إال 
بوصف الطبيب أو بأمر منه.
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ما المقصود بجهاز مكثف األكسجين
يحتوي الهواء الذي نتنفسه على نسبة 21% من األكسجين و%78 

من النيتروجين و1% من الغازات األخرى على وجه التقريب. عند 
استخدام جهاز ®FreeStyle® Comfort، يتم سحب هواء الغرفة 

إلى الجهاز من خالل مداخل الهواء. وبعد ذلك، يمر الهواء عبر مادة 
مازة اسمها "المنخل الجزيئي". وتقوم هذه المادة بفصل األكسجين 

عن النيتروجين، وتسمح بتمرير األكسجين فقط. وينتج عن ذلك 
توفير األكسجين بتركيزات عالية للمستخدم. 

يجمع جهاز FreeStyle Comfort بين تقنيات مكثفات األكسجين 
وتقنيات الحفاظ على األكسجين المتطورة من أجل الوصول إلى 

جهاز نّقال يسمح بأقصى درجات السهولة فيما يتعلق بالتنقل 
والتحرك أثناء استخدامه. وتشعر تقنية تسليم التدفقات النبضية 
المتطورة بالمستخدم بسرعة عندما يبدأ في التنفس، وتوفر له 

نبضة تحتوي على األكسجين في بداية كل عملية استنشاق. وتعد 
تقنية توفير التدفقات النبضية مثالية لألنشطة واألوقات التي 

يكون المستخدم فيها خارج المنزل. فهي تحافظ على األكسجين 
كما تزيد من عمر البطارية مقارنًة بالتدفق المستمر. إن جهاز 

FreeStyle Comfort خفيف الوزن بما يكفي ليتم حمله باستخدام 
حزام الكتف. ويمكن تشغيله على التيار المتردد )من الحائط(، التيار 

المستمر )من المركبات( أو طاقة البطارية. 

سبب وصف الطبيب جهاز مكثف األكسجين
يعاني الكثير من األشخاص من مجموعة من األمراض التي تصيب 

القلب والرئتين وغير ذلك من األمراض التي تصيب الجهاز 
التنفسي. ويمكن أن يستفيد عدد كبير من هؤالء األشخاص من 

العالج باألكسجين اإلضافي أثناء التواجد في المنزل أو أثناء السفر 
أو أثناء المشاركة في األنشطة اليومية خارج المنزل.

األكسجين هو غاز يشكل 21% من الهواء المحيط الذي نتنفسه، 
وتعتمد أجسامنا على إمدادات ثابتة منه كي تعمل بشكل صحيح. وقد 
قام الطبيب المعالج لك بوصف تدفق أو إعداد يستخدم لعالج الحالة 

المرضية التي يعاني منها الجهاز التنفسي الخاص بك.

ورغم أن األكسجين ال يعد من األدوية التي تؤدي إلى اإلدمان، 
إال أن العالج غير المصرح به باألكسجين يمكن أن يكون خطيًرا. 

ويجب أن تطلب الحصول على النصيحة الطبية قبل أن تستخدم 
جهاز مكثف األكسجين هذا. ويوضح لك موفر الجهاز الذي 

يوفر لك جهاز األكسجين كيفية ضبط الجهاز على معدل التدفق 
الموصوف لك.

لمحة عامة عن المشغل
لقد تم تصميم المكثفات من أجل توفير األكسجين اإلضافي 

للمستخدمين الذين يعانون من حالة من عدم الراحة بسبب األمراض 
التي تؤثر على كفاءة الرئة فيما يخص نقل األكسجين الموجود في 

الهواء إلى مجرى الدم الخاص بهم. وال تقوم مكثفات األكسجين 
المحمولة )POC( بتخزين األكسجين، كما أنها ال تحتوي عليه. وال 

تحتاج إلى إعادة ملئها ويمكن إعادة شحنها في أي مكان يتوفر به 
طاقة تيار متردد أو تيار مستمر )إال على متن طائرة(. ويجعل ذلك 
المستخدم يتحلى باالكتفاء الذاتي بشكل نسبي فيما يتعلق باالستخدام 

في المنزل والتحرك أثناء استخدام الجهاز )سواء داخل المنزل 
أو خارجه( وإمكانية التنقل بالجهاز وتحسين أسلوب الحياة بشكل 

إجمالي. يتطلب استخدام مكثف األكسجين وصفة من الطبيب، كما 
أنه لم يتم تصميمه ألغراض دعم الحياة.

رغم أنه يمكن أن يتم وصف العالج باألكسجين للمستخدمين من 
جميع األعمار، إال أن المستخدم العادي للعالج باألكسجين يكون 
عمره أكبر من 65 عاًما ويعاني من مجموعة من األمراض التي 
تصيب الجهاز التنفسي، بما في ذلك مرض االضطراب الرئوي 

االنسدادي المزمن )COPD(. ويجب أن يكون لدي المستخدمين 
قدرات إدراكية جيدة وأن يكونوا قادرين على التعبير عن عدم 

الشعور بالراحة. إذا لم يكن المستخدم قادًرا على التعبير عن عدم 
الراحة أو غير قادر على قراءة وفهم ملصقات وتعليمات استخدام 
جهاز المكثف، فإنه ال يوصى باستخدام الجهاز إال تحت إشراف 

شخص يمكنه عمل ذلك. في حالة الشعور بأي حالة من عدم الراحة 
أثناء استخدام المكثف، ينصح المستخدمون باالتصال بموفر الرعاية 

الصحية الخاص بهم. كما ينصح المستخدمون كذلك بأن يتوافر 
لديهم مصدر أكسجين احتياطي )مثل أسطوانة أكسجين( الستخدامه 
في حالة انقطاع الطاقة أو تعطل المكثف. وال توجد أي مهارات أو 

قدرات أخرى يجب أن يمتلكها مستخدم جهاز المكثف.

التوجيه الصادر عن المجلس رقم EU /19 /2012: مخلفات 
)WEEE( األجهزة الكهربية واإللكترونية

WEEE

IEC 60601-1: األجهزة الطبية الكهربائية، الجزء األول، 
المتطلبات العامة للسالمة األساسية واألداء الالزم

مانع تقطير

يمكن أن يكون هذا المنتج مشمواًل ضمن واحد أو أكثر من براءات 
االختراع األمريكية والدولية. ُيرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت 

المكتوب أدناه لالطالع على قائمة براءات االختراع السارية. براءة 
www.caireinc.com/corporate/patents/ :االختراع
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التعرف على جهاز FreeStyle Comfort الخاص بك
تعرف على السمات الرئيسية لجهاز FreeStyle Comfort وواجهة المستخدم الخاصة به.

تثبيت الحزام

مخرج الهواء

مجموعة البطارية

 المرشحان/
مدخل الهواء 

المنظر األمامي

تحقق من أن كافة المكونات المذكورة 
تم تضمينها في حزمة المنتج. في حالة 

فقدان أي مكون، اتصل بموفر جهاز 
األكسجين على الفور.

إخراج مكونات جهاز FreeStyle Comfort الخاص بك

الملحقات القياسية
• جهاز مكثف األكسجين المحمول

• حقيبة الحمل
• حزام الكتف

• مجموعة بطارية ذات 8 خلية
• مصدر طاقة التيار المتردد

• سلك طاقة التيار المتردد
• مصدر طاقة التيار المستمر

• دليل المستخدم

الملحقات االختيارية
• مجموعة بطارية إضافية ذات 8 خاليا

• مجموعة بطارية ذات 16 خلية
• شاحن سطح المكتب

• الحقيبة الشاملة لكل الملحقات

منفذ 
األكسجين

واجهة المستخدم

لسان مقبس 
منفذ الطاقة 

زر تحرير 
مجموعة البطارية

 المرشحان/
مدخل الهواء 
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إعداد التدفق

مكان عرض 
اإلنذار

عرض البطارية

النسبة المئوية 
للبطارية المتبقية

بطارية تشغيل شاشة العرض 

إعداد التدفق

 مكان عرض 
اإلنذار

عرض البطارية

مؤشر الشحن

طاقة التيار المتردد/التيار المستمر لتشغيل شاشة العرض

المنظر العلوي

 مؤشر
 وصول الُبلعة

شاشة العرض

انخفاض التدفق

زيادة التدفق

زر الطاقة
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مهم!

تعليمات األمان موضحة أدناه:

تحذير: معلومات مهمة عن السالمة بشأن 
األخطار التي قد تتسبب في إصابة خطيرة.

تنبيه: معلومات هامة لمنع تلف جهاز 
.FreeStyle Comfort

مالحظة: معلومات تحتاج إلى انتباه خاص.

دواعي االستعمال
دوصقملا مادختسالا

 نم FreeStyle حيرملا نيجسكألا فثكم فدهي
CAIRE ريغ زاهجلا .يفاضإلا نيجسكألا ةرادإ ىلإ 

 ةبقارم تاردق يأ رفوي الو ةايحلا معدل صصخم
.ضيرملل

تحذير: من المهم للغاية عدم اختيار سوى 
المستوى المقرر من األكسجين. ال تغير اختيار 
التدفق إال إذا تم توجيهك للقيام بذلك بواسطة 

طبيب مرخص. 

تحذير: يقصر القانون الفيدرالي )الواليات المتحدة األمريكية( 
بيع أو إيجار هذا الجهاز على أمر من طبيب أو مقدم رعاية 

صحية مرخص آخر.

تحذير: ال تستخدم هذه الوحدة لدعم الحياة. قد يحتاج المرضى 
من المسنين أو األطفال أو أي مستخدمين آخرين غير القادرين 
على التعبير عن عدم راحتهم أثناء استخدام الجهاز إلى المزيد 

من المراقبة. قد يحتاج المستخدمون الذين يعانون من إعاقة 
)إعاقات( في السمع و/أو الرؤية إلى المساعدة فيما يتعلق 

باستخدام إنذارات المراقبة.

تحذير: يجب تحديد إعدادات وضع جرعة النبض لكل مستخدم 
بشكل فردي لتلبية احتياجاته أثناء الراحة وأثناء التدريب وعند 

السفر.

تحذير: قد ال تثير بعض الجهود التنفسية للمريض وظيفة 
الحفظ.

تحذير: إن جهاز FREESTYLE COMFORT غير مخصص 
لالستخدام مع المرضى المصابين بالفغر الرغامي.

تحذير: ال ينبغي على المرأة الحامل أو المرضعة استخدام 
الملحقات الموصى بها في هذا الدليل ألنها قد تحتوي على 

الفثاالت.

موانع االستعمال

تحذير: في بعض الظروف، يمكن أن يشكل 
استخدام األكسجين غير الموصوف في خطورة. 

ومن ثم ال ينبغي استخدام هذا الجهاز إال عند 
وصفه من قِبل الطبيب.

تحذير: غير مخصص لالستخدام في وجود مواد تخدير قابلة 
لالشتعال.

تحذير: كما هو الحال مع أي جهاز يعمل بالطاقة الكهربائية، 
يمكن أن يتعرض المستخدم لفترات من عدم القدرة على تشغيل 
الجهاز كنتيجة النقطاع الطاقة الكهربائية أو بسبب الحاجة إلى 
صيانة جهاز مكثف األكسجين على يد فني مؤهل. ال يعد جهاز 

مكثف األكسجين مناسًبا ألي مستخدم يمكن أن يعاني من تبعات 
صحية سلبية نتيجة ذلك االنقطاع المؤقت في استخدام الجهاز.

إرشادات السالمة

تحذير: ال يسمح بإدخال أي تعديل على هذا الجهاز

تحذير: يوفر هذا الجهاز أكسجين عالي التركيز يعزز من 
االحتراق بسرعة. ال تسمح بالتدخين أو وجود لهب مكشوف 
داخل نفس الغرفة مع )1( هذا الجهاز، أو )2( أي ملحق آخر 

يشتمل على األكسجين. عدم االلتزام بهذا التحذير قد يؤدي 
إلى حدوث حريق شديد و/أو تلف الممتلكات و/أو التسبب في 

حدوث إصابة بدنية خطيرة أو الوفاة.

تحذير: ال تشغل الوحدة في مساحة مقيدة أو ضيقة )مثل 
الحقيبة الصغيرة أو حقيبة اليد( حيث قد تكون التهوية 

محدودة. قد يتسبب ذلك في حدوث سخونة مفرطة في مكثف 
األكسجين وإضعاف األداء.

تحذير: يجب أن يتواجد جهاز المكثف في مكان لتجنب الدخان 
أو الملوثات أو األدخنة.

تحذير: في حالة وقوع حادث خطير مع هذا الجهاز ، يجب 
على المستخدم إبالغ الموفر و / أو الشركة المصنعة على 

الفور. يتم تعريف الحادث الخطير على أنه إصابة أو وفاة أو 
احتمال التسبب في اإلصابة / الوفاة في حالة تكرار حدوث 

الحادث. يمكن للمستخدم أيًضا إبالغ السلطة المختصة في البلد 
الذي وقع فيه الحادث.
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تحذير: قد يتسبب استخدام بعض الملحقات 

التي توفر األكسجين غير المحددة لجهاز مكثف 
األكسجين هذا في إضعاف األداء. يشار إلى 

الملحقات الموصى بها في هذا الدليل. 

تحذير: إذا تم إسقاط مكثف األكسجين أو تلفه أو تعريضه 
للماء، فيرجى االتصال بموفر الرعاية المنزلية ألجل الفحص 
أو اإلصالح الممكن للجهاز. ال تستخدم مكثف األكسجين إذا 

كان يحتوي على سلك أو موصل طاقة تالف.

تحذير: قم بتثبيت مكثف األكسجين أو اربطه بالحزام أو قم 
بتقييده بطريقة صحيحة أثناء ركوب مركبة أثناء التنقل لمنع 

حدوث تلف أو إصابة. 

تحذير: تتطلب لوائح وزارة النقل األمريكية )DOT( واألمم 
المتحدة )UN( إزالة البطارية من الجهاز لجميع عمليات السفر 
عبر شركات الطيران الدولية عند فحص جهاز مكثف األكسجين 

كجزء من األمتعة. عند شحن جهاز مكثف األكسجين، يجب 
أيًضا إزالة البطارية من الجهاز وتغليفها بشكل صحيح.

تحذير: ال تشغل هذا الجهاز بدون قراءة هذا الدليل وفهمه 
أوالً. إذا تعذر عليك فهم التحذيرات والتعليمات، فاتصل بموفر 

الجهاز قبل محاولة استخدام هذا الجهاز؛ وإال فقد تتعرض 
لإلصابة أو التلف.

تحذير: إذا شعرت بعدم الراحة أو إذا واجهت حالة طوارئ 
طبية، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

تحذير: قد يتسبب تشغيل جهاز مكثف األكسجين خارج 
مواصفات درجة الحرارة التشغيلية في الحد من قدرة 

المكثف الستيفاء مواصفات تكثيف األكسجين. ارجع إلى قسم 
المواصفات بهذا الدليل لمعرفة حدود درجة الحرارة.

تحذير: ال تستخدم زيًتا أو شحًما أو أي منتجات أخرى قابلة 
لالشتعال قائمة على البترول مع الملحقات التي تشتمل على 

األكسجين أو مع جهاز مكثف األكسجين. يجب استخدام 
السوائل أو المراهم القائمة على المياه أو المتوافقة مع 

األكسجين فقط. يسرع األكسجين من استهالك المواد القابلة 
لالشتعال.

تحذير: ال تسمح بسد فتحات عادم مدخل الهواء أو مخرج 
الهواء. ال تقم بإسقاط أو إدخال أي أشياء في أية فتحات 

موجودة في الجهاز. قد يتسبب ذلك في حدوث سخونة مفرطة 
في مكثف األكسجين وإضعاف األداء. 

تحذير: قد يتسبب االستخدام غير الصحيح للبطارية في سخونة 
البطارية أو اشتعالها، وقد يتسبب في حدوث إصابة خطيرة. 

احرص على عدم ثقب البطارية أو صدمها أو الوقوف فوقها أو 
إسقاطها، أو ال تعرض البطارية للصدمات أو الخبطات القوية. 

إن استخدام بطارية تالفة قد يتسبب في إصابة شخصية.

تحذير: ال تقم بإحداث دائرة قصر بأطراف التوصيل المعدنية 
للبطارية باستخدام أجسام معدنية، مثل المفاتيح أو العمالت 

المعدنية. قد يتسبب ذلك في حدوث شرر أو تولد حرارة زائدة.

تحذير: عند استخدام جهاز مكثف األكسجين المحمول في أماكن 
مفتوحة باستخدام مصدر إمداد طاقة التيار المتردد، قم بتوصيل 

مصدر إمداد الطاقة بمنفذ قاطع الدائرة الكهربائية )GFI( فقط.

تحذير: يجب عدم استخدام جهاز مكثف األكسجين بالقرب 
من جهاز آخر أو فوقه. إذا كان حتًما استخدامه بالقرب من 

جهاز آخر أو فوقه، فيجب مراقبة الجهاز للتحقق من التشغيل 
الطبيعي.

تحذير: قد يتسبب استخدام الكابالت والمحوالت بخالف تلك 
المحددة، باستثناء الكابالت والمحوالت التي يتم بيعها بواسطة 

الجهة المصنعة للجهاز الطبي الكهربي كقطع غيار للمكونات 
الداخلية، في زيادة االنبعاثات للمناعة المنخفضة لجهاز مكثف 

األكسجين.

تحذير: استخدم الفولطية الكهربية المحددة بملصق المواصفات 
المثبت على الجهاز فقط.

تحذير: ال تستخدم أسالك تمديد مع هذا الجهاز وال توصل 
الكثير من القوابس في نفس مأخذ التيار الكهربي. فقد يتسبب 

استخدام أسالك التمديد في التأثير بصورة عكسية على أداء 
الجهاز. وقد يتسبب توصيل الكثير من القوابس في مأخذ تيار 

كهربي واحد إلى زيادة الحمل على اللوحة الكهربية مما يتسبب 
في تنشيط قاطع الدائرة الكهربية / المنصهر أو نشوب حريق 

إذا لم يعمل قاطع الدائرة الكهربائية أو المنصهر.
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تنبيه: في حالة ظهور إنذار أو إذا الحظت أن 

مكثف األكسجين ال يعمل بالشكل الصحيح؛ ارجع 
إلى قسم استكشاف المشكالت وإصالحها في 

هذا الدليل. إذا تعذر عليك حل المشكلة، فاستشر 
موفر الجهاز. 

تنبيه: لمنع إلغاء الضمان، اتبع جميع تعليمات الجهة 
المصنعة.

تحذير: ال تحاول إجراء أي عملية صيانة غير 
الحلول المحتملة المدرجة داخل هذا الدليل. ال 

تفك األغطية، يجب أن يقوم موفر الجهاز أو فني 
خدمة مؤهل فقط بإزالة األغطية أو صيانة هذا 

الجهاز. 

تحذير: الملحقات الموصى بها بواسطة الجهة المصنعة فقط. 
إذ أن استخدام أي ملحقات أخرى قد يتسبب في أضرار جسيمة 

بمكثف األكسجين وسوف يبطل الضمان.

تحذير: توصي الجهة المصنعة باستخدام مصدر بديل 
لألكسجين اإلضافي في حالة انقطاع الطاقة أو ظروف اإلنذار 
أو العطل الميكانيكي. استشر طبيبك أو موفر الجهاز لمعرفة 

نوع النظام البديل المطلوب.

تحذير: ال تسمح بسد فتحات مدخل الهواء أو مخرج الهواء. 
ال تقم بإسقاط أو إدخال أي أشياء في أية فتحات موجودة في 
الجهاز. قد يتسبب ذلك في حدوث سخونة مفرطة في مكثف 

األكسجين وإضعاف األداء.

تحذير: التدخين أثناء استخدام األكسجين هو السبب الرئيسي 
لحدوث إصابات بسبب الحريق والوفاة المرتبطة بذلك. يجب أن 

تتبع تحذيرات السالمة التالية: 

تحذير: ال تسمح بالتدخين أو بوجود شموع أو لهب مكشوف 
في نفس الغرفة التي يوجد بها الجهاز أو الملحقات التي 

تحتوي على األكسجين.

تحذير: قد يتسبب التدخين أثناء استخدام قنية األكسجين في 
حدوث حروق بالوجه واحتمال الوفاة. 

تحذير: إذا قمت بالتدخين، بالخطوات الثالث التالية يمكنها إنقاذ 
حياتك: قم بإيقاف تشغيل مكثف األكسجين، واخلع القنية وغادر 

الغرفة التي يوجد بها الجهاز.

 NO SMOKING – OXYGEN" تحذير: يجب عرض الفتات
IN USE" )ممنوع التدخين - يتم استخدام األكسجين( بصورة 

واضحة داخل المنزل حيث يتم استخدام األكسجين. يجب إخطار 
المستخدمين وموفري الرعاية بمخاطر التدخين في وجود 

األكسجين الطبي أو أثناء استخدامه.

تحذير: ال تستخدم مكثف األكسجين في وجود الغازات القابلة 
لالشتعال. قد يتسبب ذلك في حدوث حروق سريعة تؤدي إلى 

تلف الممتلكات أو إصابة بدنية أو الوفاة.

تحذير: تتسبب إزالة القنية ووضعها على المالبس أو الفراش 
أو األريكة أو أي مواد أخرى للوسائد في حدوث حريق مفاجئ 

عند تعرضها للسجائر أو مصدر حرارة أو لهب.

تحذير: ال تترك القنية األنفية على المالبس أو أغطية السرير 
أو وسائد الكراسي أو أسفلها. إذا تم تشغيل الوحدة ولم يتم 
استخدامها، فسوف يتسبب األكسجين في جعل المواد قابلة 

لالشتعال. تحقق من إيقاف تشغيل الطاقة أثناء عدم استخدام 
جهاز مكثف األكسجين.

تحذير: ينبغي إيقاف تشغيل جهاز مكثف األكسجين وفصله عن 
مصدر الطاقة الخارجي قبل إزالة مجموعة البطارية.

تحذير: قد تشكل األجزاء الصغيرة خطًرا محتماًل 
باالختناق.

تحذير: تجنب مالمسة فتحة تهوية العادم لمدة أطول من 10 
ثواٍن ألنها قد تكون دافئة.

تحذير: قد تؤثر الرياح أو التيارات الشديدة سلًبا على التوفير 
الدقيق للعالج باألكسجين.

تحذير: قد يعرضك هذا الُمنَتِج إلى مواد كيمياوية بما في 
ذلك النيكل، الذي يعرف في واليِة كاليفورنيا بأنه يسّبب 

 السرطاِن. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة 
.WWW.P65WARNINGS.CA.GOV

تنبيه: قم دائًما بفصل مصدر طاقة التيار المتردد 
من الحائط قبل فصل مصدر طاقة التيار المتردد 

عن جهاز مكثف األكسجين.

تنبيه: ال تقم بوضع جهاز مكثف األكسجين في مكان يجعل من 
الصعب الوصول إلى سلك الطاقة. 
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تنبيه: دائًما ضع أنابيب توفير األكسجين وأسالك الطاقة 

بطريقة تمنع خطر التعثر أو التعرض المحتمل للخنق.

تنبيه: عند استخدام مكثف األكسجين في سيارة أو قارب أو 
على أي مصادر أخرى للتيار المستمر بواسطة مصدر إمداد 
طاقة التيار المستمر، فتأكد من تشغيل المركبة ودورانها قبل 
توصيل جهاز مكثف األكسجين. عدم اتباع هذه التعليمات قد 

يتسبب في عدم إمداد طاقة مصدر الطاقة إلى جهاز مكثف 
األكسجين.

تنبيه: عند إيقاف تشغيل السيارة التي تستخدم بها وحدة 
جهاز مكثف األكسجين، افصل الجهاز وأخرجه من السيارة. ال 
تخزن مكثف األكسجين داخل سيارة شديدة السخونة أو شديدة 

البرودة، أو في بيئات ذات درجة حرارة مشابهة أو عالية أو 
منخفضة.

مالحظة: يمكن أن تؤثر أجهزة االتصال الالسلكية المحمولة أو 
المتنقلة في األجهزة الكهربائية الطبية.

تنبيه: ال تترك مكثف األكسجين أو مصدر إمداد 
الطاقة موصالً بالمركبة إذا كان مفتاح اإلشعال 

في وضع إيقاف التشغيل. فقد يؤدي فعل ذلك إلى 
استنزاف بطارية المركبة.

تنبيه: يمكن أن يؤثر تشغيل جهاز األكسجين المكثف أو تخزينه 
خارج نطاق درجة حرارة التشغيل الطبيعية ونطاق الضغط 

المحيط )مرتفع( على األداء وانخفاض مدة تشغيل البطارية و/
أو زيادة مدة شحن البطارية. ارجع إلى قسم المواصفات بهذا 

الدليل لمعرفة حدود درجات حرارة التخزين والتشغيل.

تنبيه: بالنسبة لمكثفات األكسجين المزودة بالبطاريات: قم 
بتخزين البطارية في مكان بارد وجاف للمساعدة في ضمان 

طول عمر البطارية. قد يتسبب تخزين مكثف األكسجين لفترات 
طويلة في درجات حرارة مرتفعة أو مع وجود بطارية مشحونة 

بالكامل أو فارغة بالكامل إلى التقليل من عمرها االفتراضي 
اإلجمالي. ال تقم بمحاولة فتح البطارية؛ فال توجد أجزاء قابلة 
للصيانة بداخلها. احتفظ بالبطاريات بعيًدا عن متناول األطفال.

تنبيه: استخدم البطاريات المقدمة من قبل الجهة المصنعة فقط. 
للتخلص من البطارية بطريقة صحيحة، اتصل بموفر الجهاز أو 

بالوكالة الحكومية المحلية لمعرفة متطلبات التخلص منها.

مالحظة: تأكد من إدخال القنية بالكامل وتثبيتها. ذلك يضمن قدرة 
مكثف األكسجين على اكتشاف الشهيق بصورة صحيحة لتوفير 

األكسجين. أثناء االستنشاق، يجب أن تسمع أو تشعر بتدفق 
األكسجين إلى ُشعب قنية األنف.

مالحظة: يمكن أن تفقد بطاريات الليثيوم قدراتها بصفة دائمة 
عندما تتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة للغاية أثناء شحن 

البطاريات بشكل كامل أو بعد استنزاف طاقتها تماًما. لتخزين 
البطاريات لفترات طويلة، يوصى بأن يتم شحن البطاريات إلى 

نسبة 25% إلى 50% من سعتها، وأن يتم حفظها في نطاق 
درجة حرارة يتراوح بين 4- درجة فهرنهايت – 68 درجة 

فهرنهايت )20- درجة مئوية – 20 درجة مئوية(.

مالحظة: قد يتسبب استخدام بعض الملحقات التي توفر 
األكسجين غير المعتمدة لالستخدام مع جهاز مكثف األكسجين 

هذا في إضعاف األداء. يشار إلى الملحقات الموصى بها في 
هذا الدليل.

مالحظة: ال تشغل مكثف األكسجين بدون تركيب مرشح مدخل 
الهواء في مكانه. عند توفير مرشح ثاٍن، قم بإدخال المرشح 

البديل قبل تنظيف المرشح المتسخ. قم بتنظيف المرشح المتسخ 
في محلول دافئ من الماء والصابون، ثم جففه بالكامل قبل 

االستخدام.

مالحظة: ال توصي الجهة المصنعة بتعقيم هذا الجهاز.

مالحظة: ال يوجد مطلًقا أي خطر باستنزاف األكسجين الموجود 
في الغرفة بسبب استخدام وحدة مكثف األكسجين.

تحذير: ال ينبغي تشغيل جهاز مكثف األكسجين 
أو توصيله بأي مصدر طاقة خارجي )طاقة تيار 

متردد/تيار مستمر( بدون البطارية المثبتة. ال 
تحاول تشغيل الوحدة أو توصيلها بمصدر الطاقة 

الخارجي أثناء إزالة مجموعة البطارية.

ال تقم بإزالة مجموعة البطارية إال عندما يتم إيقاف تشغيل 
الوحدة وفصلها من مصدر إمداد الطاقة. ال تحاول إزالة 
مجموعة البطارية أثناء استمرار تشغيل الوحدة أو أثناء 

توصيلها بمصدر إمداد الطاقة. 

مالحظة: إذا تم تخزين مكثف األكسجين لفترة طويلة خارج 
ظروف التشغيل البيئية العادية له والموضحة في الجدول الوارد 

أعاله، يجب السماح بعودة المكثف إلى درجة حرارة التشغيل 
العادية قبل تشغيله.
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المواصفات

FreeStyle Comfort

10.0 × 7.3 × 3.1 بوصة )25.4 × 18.5 × 7.9 سم(األبعاد )مع البطارية الواحدة(

11.0 × 7.3 × 3.1 بوصة )27.9 × 18.5 × 7.9 سم(األبعاد )مع البطارية المزدوجة(

5 أرطال )2.3 كيلو جرام(الوزن )مع مجموعة البطارية الواحدة(

6 أرطال )2.7 كيلو جرام(الوزن )مع مجموعة البطارية المزدوجة(

39،93 ديسيبل )أ( ± 0،42 ديسيبل )أ( @ 2الحد األدنى لمستوى الصوت

إعداد النبضات 1، 2، 3، 4، 5إعدادات التدفق

إعداد 1 - 210 مل/دقيقةO2 إعداد خرج الطاقة
إعداد 2 - 420 مل/دقيقة
إعداد 3 - 630 مل/دقيقة
إعداد 4 - 840 مل/دقيقة

إعداد 5 - 1050 مل/دقيقة

90%  )3%-/ 5.5%+(تركيز األكسجين*

نعمجهاز مراقبة نسبة األكسجين

>30 رطل لكل بوصة مربعةالحد األقصى لضغط المنفذ

< 0.5- سم أول أكسيد الهيدروجينالحساسية ضد الجرعات 

240–100 فولت تيار متردد، 50-60 هرتزطاقة التيار المتردد

18–11 فولت تيار مستمر )10 أمبير كحد أقصى(طاقة التيار المستمر

ليثيوم ايوننوع البطارية

خلية واحدة: 6700 مللي أمبير ؛    ;خلية مزدوجة: 13400 مللي أمبيرقدرة البطارية

البطارية الواحدة: 3.5 ساعاتمدة إعادة شحن البطارية

البطارية المزدوجة: 6.0 ساعات

مدة البطارية الواحدة: اإلعداد 2 - حتى 4 ساعات فترات تشغيل مجموعة البطارية

مدة البطارية المزدوجة: اإلعداد 2 - حتى 8 ساعات

41 درجة فهرنهايت إلى 104 درجات فهرنهايت )5 درجات مئوية إلى درجة حرارة التشغيل**
40 درجة مئوية(

13- درجة فهرنهايت إلى 158+ درجة فهرنهايت )25- درجة مئوية إلى درجة حرارة النقل والتخزين. )الجهاز(
70+ درجة مئوية( ما يصل إلى ارتفاع 10000 قدًما )3048 متًرا(

13- درجة فهرنهايت إلى 158+ درجة فهرنهايت )25- درجة مئوية إلى درجة حرارة النقل والتخزين. )البطارية(
70+ درجة مئوية( ما يصل إلى ارتفاع 10000 قدًما )3048 متًرا(

1250- إلى 10000 قدًما )381- إلى 3048 متًرا( )تم اختبارها حتى ارتفاع التشغيل**
1060-700 هكتوبسكال(

15 - 95% رطوبة نسبية )غير متكثفة(رطوبة التشغيل

0 - 90% من دون تكاثفنسبة الرطوبة في مكان التخزين

3 سنوات للوحدةالضمان محدود
1 سنة للبطارية وُمزودات الطاقة

* اعتماًدا على ضغط جوي مقداره 14.7 رطالً لكل بوصة مربعة )101 كيلو باسكال( عند 70 درجة فهرنهايت )21 درجة مئوية(

** يمكن أن يؤدي العمل خارج نطاق هذه المواصفات التشغيلية إلى الحد من قدرة جهاز المكثف على الوفاء بمواصفات تركيز األكسجين عند معدالت التدفق 
اللترية األعلى. قد يستمر إحماء الشاشة في العرض حتى يصل المكثف إلى التركيز المطلوب أو ما يصل إلى 15 دقيقة. استمر في استخدام الوحدة خالل هذا 

الوقت.
العمر االفتراضي المتوقع للخدمة هو خمس سنوات كحد أدنى. فترة الصالحية المتوقعة لغربال السرير هي سنة واحدة تقريًبا، إذا لم ُيستخدم المكثف خالل 

الفترة بأكملها.
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FreeStyle Comfort

1.  ضع جهاز FreeStyle Comfort في مكان مناسب 
لالستخدام.

أ.  يجب أن يحظى الجهاز بالتهوية الجيدة، بحيث ال تتعرض 
مرشحات مدخل الهواء ومنفذ الهواء لالنسداد.

ب.  يجب أن يتم وضع جهاز المكثف في موضع يسمح 
بسهولة سماع ورؤية كل المؤشرات واإلنذارات الصوتية 

والمرئية.
ج.  تأكد من أن مرشحات مدخل الهواء موجودة في مكانها 

قبل تشغيل الوحدة. في حالة عدم وجود مرشح مع 
الوحدة، اتصل بموفر الجهاز الخاصة بك. 

2.  قم بتركيب مجموعة بطارية في المكثف.
أ.  قم بمحاذاة البطارية مع مبيت الجزء السفلي من جهاز 

.FreeStyle Comfort

ب.  حّرك البطارية للداخل إلى أن تسمع صوت تكة للتأكد من 
تثبيتها في مكانها.

3.  قم بإدراج مصدر طاقة تيار متردد أو مستمر إلى مقبس منفذ 
الطاقة من األمام والجانب األيمن السفلي من الوحدة.

4.  قم بتوصيل قنية أنفية بشوكة منفذ األكسجين. تحقق من تأمين 
وتثبيت الوصلة قبل التشغيل.

مالحظة: أي قنية )قنيات( مستخدمة غير الموصى بها قد تؤثر 
على األداء.

مالحظة: إلى مزود المعدات: يوصى باستخدام ملحقات إدارة 
:FreeStyle Comfort األكسجين التالية مع

• قنية أنفية بطول 7 أقدام )2.1 م( من األنابيب )الحد األقصى 
لمضخة لكل لتر: 6 لمبات في الدقيقة(: CAIRE رقم الجزء 

5408-SEQ
CAIRE 20629671 حريق: رقم الجزء •

ينصح باستخدام حريق مع أي قنية.
• يقدم CAIRE حريًقا مخصًصا لالستخدام مع مكثف 

األكسجين. إن الحريق عبارة عن مصهر حراري لوقف تدفق 
الغاز في حالة حدوث قنية المصب أو األكسجين

يتم إشعال األنابيب والحروق إلى النار. يتم وضعها في خط مع 
قنية األنف أو أنابيب األكسجين بين المريض ومخرج األكسجين 

من FreeStyle Comfort. لالستخدام السليم لل
حريق ، راجع دائًما إرشادات الشركة المصنعة )المضمنة مع 

كل مجموعة حريق(.
• للحصول على أي ملحقات إضافية موصى بها ، يرجى 
 )PN MLLOX0010( االطالع على كتالوج الملحقات

.www.caireinc.com المتوفر على

تعليمات التشغيل
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FreeStyle Comfort
5.  قم بتشغيل FreeStyle Comfort عن طريق الضغط على 

زر الطاقة وتحديد إعداد التدفق الموصوف لك باستخدام أزرار 
زيادة )+( التدفق أو خفض )-( التدفق.

ستسمع صوت إنذار قصير لإلشارة إلى تشغيل الجهاز.

مالحظة: عند تشغيل جهاز FreeStyle Comfort ألول مرة 
يكون إعداد التدفق االفتراضي هو 2. إذا تم تغيير اإلعداد، 

فستعمل الوحدة على آخر إعداد للتدفق.

6.  ضع القنية األنفية على وجهك وفًقا لتعليمات الجهة المصنعة 
المتاحة مع القنية وتنفس بشكل طبيعي. يجب أن تشعر بنفخة 

أكسجين يتم توفيرها لك عبر القنية األنفية في كل مرة تستنشق 
فيها.

7.  لتغيير إعداد التدفق، اضغط على أزرار زيادة )+( التدفق أو 
خفض )-( التدفق للوصول إلى معدل التدفق المطلوب. من 

العادي سماع اختالف في الصوت عندما تقوم بتغيير إعدادات 
التدفق.

إعداد حجم النبض* )مل(

معدل 
التنفس

12345

1514.028.042.056.070.0

2010.521.031.542.052.5

258.416.825.233.642.0

307.014.021.028.035.0

356.012.018.024.030.0

405.310.515.821.026.3

* قدرة التحمل هي +/- %15

8.  قم بإيقاف تشغيل جهاز FreeStyle Comfort عن طريق 
الضغط على زر الطاقة.

مالحظة: وستصبح شاشة العرض في وضع االستعداد وستصبح 
معتمة بعد 20 ثانية. اضغط على أي زر إللغاء تنشيط وضع 

االستعداد للشاشة.

سمات المنتج الخاصة
UltraSense®

هذا المشغل الحساس لجرعة النبض يكشف تغير الضغط أثناء 
تنفسك، ويحرر نبضة األكسجين عند استنشاقك.

autoDOSE™
في حالة إطالق "إنذار عدم التنفس"، فستقوم هذه الميزة بضخ 

األكسجين بمعدل 20 نفًسا في الدقيقة وفًقا إلعداد التدفق الحالي 
للوحدة حتى تتم استعادة حالة اإلنذار.
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FreeStyle Comfort
مصادر إمداد الطاقة

يمكن تشغيل جهاز FreeStyle Comfort بثالث طرق:
• مجموعة بطارية قابلة إلعادة الشحن

• طاقة التيار المتردد
• طاقة التيار المستمر

تتواجد معلومات حول تشغيل كل مكون من هذه المكونات في 
األقسام التالية.

تحذير: ال تستخدم إال مصادر إمداد الطاقة 
الموضحة في دليل المستخدم هذا. يمكن أن يؤدي 
استخدام مصادر إمداد طاقة ومجموعات بطاريات 
ليست من إنتاج شركة CAIRE إلى إصابة الوحدة 

بالتلف وتشغيلها بشكل غير صحيح.

مجموعة البطارية
يمكن أن يتم تشغيل جهاز FreeStyle Comfort من خالل 

مجموعة البطارية القابلة إلعادة التشغيل المرفقة مع الجهاز. وال 
توجد قيود تشغيلية عند تشغيله من مجموعة البطاريات. تكون كل 

معدالت التدفق متاحة عند استخدام طاقة البطارية.

تركيب البطارية
 FreeStyle قم بمحاذاة البطارية مع مبيت الجزء السفلي من جهاز

Comfort. ادفع البطارية للداخل إلى أن تسمع صوت تكة للتأكد 
من تثبيتها في مكانها.

إزالة البطارية
اضغط على زر تحرير البطارية لألسفل بعيًدا عن جهاز 

FreeStyle Comfort. أثناء الضغط مع االستمرار على هذا 
الزر، حرك البطارية للخارج من خالل دفعها بعيًدا عن المكثف. 

تحذير: ينبغي إيقاف تشغيل جهاز مكثف األكسجين 
وفصله عن مصدر الطاقة الخارجي قبل إزالة 

مجموعة البطارية.

التأكد من شحن مجموعة البطارية
 FreeStyle للتحقق من شحن البطارية عندما يتم تثبيتها في جهاز
Comfort، ارجع إلى رمز البطارية والوقت المقدر المتبقي على 

شاشة العرض.

%100–80

%80-60

%60-40

%40-20

%20
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FreeStyle Comfort
مالحظة: إذا كانت البطارية في عملية الشحن، سيظهر مؤشر 

الموصل بداًل من نسبة الشحن المتبقية.

 FreeStyle للتحقق من شحن البطارية أثناء عدم تثبيتها في جهاز
 TEST ضعها بشكل مسطح واضغط على زر ،Comfort

)اختبار(. تضيء مصابيح مؤشر مقياس البطارية )%100-25( 
إلى اليمين من زر TEST )اختبار( لإلشارة إلى مستوى شحن 

حزمة البطارية.

الشحن المبدئي
 FreeStyle Comfort تكون البطارية الجديدة المرفقة مع جهاز

مشحونة بشكل جزئي فقط عندما يتم شحنها إلرسالها إليك من 
المصنع. وقبل استخدام مجموعة البطارية للمرة األولى، يجب أن 

تقوم بشحنها بشكل كامل باستخدام طاقة التيار المتردد أو التيار 
المستمر.

معلومات عامة عن الشحن
سيقوم جهاز FreeStyle Comfort بإعادة شحن مجموعة 

البطارية في أي وقت يتم تثبيتها في المكثف وتوصيل المكثف إلى 
مصدر طاقة تيار خارجي متردد أو مستمر )إال على متن طائرة(. 

تكون البطارية مشحونة بالكامل عندما تعرض %100.

وبدالً من ذلك، يمكن شحن مجموعة البطارية باستخدام شاحن سطح 
مكتب اختياري. 

مدة تشغيل البطارية
عندما يتم قطع مصدر طاقة التيار الخارجي المتردد أو المستمر، 

سيتم تحويل المكثف آلًيا الستخدام طاقة البطارية إذا تم تثبيت 
بطارية مشحونة. يوضح الجدول أدناه الفترات الزمنية النموذجية 

لبقاء مجموعة البطارية الجديدة. تبقى فترات تشغيل مجموعة 
البطارية ثابتة بغض النظر عن معدل التنفس الخاص بك.

إعداد 
النبضات

مدة تشغيل 
البطارية الواحدة 
)ذات الـ8 خاليا(

مدة تشغيل 
البطارية المزدوجة 

)ذات الـ16 خلية(

حتى 16 ساعاتحتى 8 ساعات1

حتى 8 ساعاتحتى 4 ساعات2

حتى 6 ساعاتحتى 3 ساعات3

حتى 4.5 ساعاتحتى 2.25 ساعات4

حتى 4 ساعاتحتى ساعتين5

الوقت النموذجي إلعادة شحن البطارية
الوقت النموذجي إلعادة شحن مجموعة البطارية بالكامل من بطارية 
فارغة تماًما هو 3.5 ساعة للبطارية واحدة، و6.0 ساعات للبطارية 

المزدوجة.

مالحظة: قد ال تبدأ البطارية في الشحن في البداية إذا تم استنفاد 
البطارية تماًما.

العمر التشغيلي للبطارية
ُصممت بطاريات FreeStyle Comfort لتدوم حتى 300 دورة 

شحن/تفريغ شحن.



PN MN250 -12 H | دليل المستخدم اللغة العربية - 15

FreeStyle Comfort
مصدر طاقة التيار المتردد ومصدر طاقة 

التيار المستمر

يأتي جهاز FreeStyle Comfort مزوًدا بمصادر طاقة للتيار 
المتردد والمستمر. 

يشمل مصدر طاقة التيار المتردد ما يلي:
أ.  مزود طاقة التيار المتردد الذي يشغل بين 100-240 فولت 

و50-60 هرتز.
ب.  سلك طاقة التيار المستمر لتوصيل مزود الطاقة ومنفذ 

التيار المتردد المقابل له.

يتكون مصدر طاقة التيار المستمر من السلك الذي يتم توصيله 
مباشرة بالوحدة ومنفذ التيار المستمر.

طاقة التيار المتردد
يمكن استخدام طاقة التيار المتردد في المنزل أو في أي مكان تتوافر 
 FreeStyle فيه الطاقة من منافذ التيار المتردد القياسية. يعمل جهاز

Comfort بكامل طاقته على طاقة التيار المتردد. سيقوم أيًضا 
جهاز FreeStyle Comfort بإعادة شحن مجموعة البطارية 
في أي وقت يكون متاح فيه طاقة التيار المتردد )إال على متن 

طائرة(. يتم إعادة شحن مجموعة البطارية سواء تم تشغيل جهاز 
FreeStyle Comfort أم ال.

تحذير: ال تقم بتوصيل مصدر الطاقة الخارجي 
بدون مجموعة بطارية مثبتة في مكثف 

األوكسجين.

لتوصيل جهاز FreeStyle Comfort بطاقة التيار المتردد:
1.  قم بتوصيل مزود طاقة التيار المتردد بمدخل موصل 

الطاقة الموجود في األمام والجانب األيمن السفلي من جهاز 
FreeStyle Comfort. تحقق من إدخال القابس للداخل حتى 

تكون الوصلة آمنة.

2.  قم بتوصيل سلك طاقة التيار المتردد بمزود طاقة التيار المتردد.

3.  قم بتوصيل الطرف المقابل لسلك طاقة التيار المتردد بالمنفذ 
الجداري أو غير ذلك من المنافذ الكهربائية المناسبة.
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4.  قم بتشغيل FreeStyle Comfort عن طريق الضغط على 

زر الطاقة وتحديد إعداد التدفق الموصوف لك باستخدام أزرار 
زيادة )+( التدفق أو خفض )-( التدفق.

ب إعادة شحن البطاريات، سيظهر شريط  مالحظة: إذا توجَّ
برتقالي واحد برمز البطارية الموجود على الشاشة.

طاقة التيار المستمر
تستخدم طاقة التيار المستمر في منافذ الملحقات في السيارات أو 
القوارب أو غير ذلك من المركبات التي تعمل بالمحركات. يعمل 
جهاز FreeStyle Comfort بكامل طاقته لالستخدام على طاقة 

التيار المستمر. كما يقوم جهاز FreeStyle Comfort كذلك 
بإعادة شحن مجموعة البطارية إذا لزم األمر في أي وقت تكون 

طاقة التيار المستمر متاحة فيه. ويتم إعادة شحن مجموعة البطارية 
سواًء في حالة إيقاف تشغيل الجهاز أو في حالة تشغيله واستخدامه. 

تحذير: ال تقم بتوصيل مصدر الطاقة الخارجي 
بدون مجموعة بطارية مثبتة في مكثف 

األوكسجين.

تحذير: ال تقم بتشغيل الجهاز على منفذ سيارة 12 فولت تيار 
مستمر أثناء إيقاف تشغيل السيارة.

1.  قم بتشغيل السيارة المزودة بمحرك.
2.  قم بتوصيل مصدر طاقة التيار المستمر بمقبس منفذ الطاقة 

 FreeStyle في األمام والجانب األيمن السفلي من جهاز
Comfort. تحقق من إدخال القابس للداخل حتى تكون 

الوصلة آمنة.

3.  قم بتوصيل الطرف المقابل لسلك طاقة التيار المستمر بالمنفذ 
الموجود في السيارة أو أي منفذ ملحق آخر يوفر طاقة تيار 

مستمر.

4.  قم بتشغيل FreeStyle Comfort عن طريق الضغط على 
زر الطاقة وتحديد إعداد التدفق الموصوف لك باستخدام أزرار 

زيادة )+( التدفق أو خفض )-( التدفق.

ب إعادة شحن البطاريات، سيظهر شريط  مالحظة: إذا توجَّ
برتقالي واحد برمز البطارية الموجود على الشاشة.



PN MN250 -12 H | دليل المستخدم اللغة العربية - 17
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التنظيف والرعاية والصيانة الروتينية

الصيانة الروتينية
يجب أن يتم تنفيذ أعمال الصيانة للمكونات الداخلية الموجودة 
داخل كابينة جهاز FreeStyle Comfort من خالل موفر 

جهاز األكسجين. 

إن مشغل الوحدة هو المسؤول عن إجراءات الصيانة التالية.

• أسبوعًيا - تنظيف مرشحات مدخل الهواء

تحذير: ال تحاول فتح أو إزالة األغطية البالستيكية 
لجهاز مكثف األكسجين. يجب أال يتم فتح الوحدة 

إال على يد فني خدمة مؤهل.

مرشحا مدخل الهواء
يدخل الهواء إلى جهاز FreeStyle Comfort من خالل مرشحي 
مدخل الهواء الموجودين في األمام، في الجزء السفلي لجهاز مكثف 

األكسجين. وتمنع هذه المرشحات دخول األتربة وغير ذلك من 
الجزيئات الكبيرة الموجودة في الهواء إلى الوحدة.

يجب أن يتم تنظيف مرشحي مدخل الهواء مرة واحدة في األسبوع 
على األقل. يمكن أن ينصحك موفر جهاز األكسجين الذي تتعامل 
معه بتنظيفهما بشكل أكثر تكراًرا، اعتماًدا على ظروف التشغيل. 

اتبع هذه الخطوات لتنظيف مرشحي مدخل الهواء بطريقة صحيحة.

 FreeStyle 1.  قم بإزالة المرشحين من الجزء األمامي من جهاز
Comfort عن طريق الضغط على اللسان المقابل والسحب 

إلى الخارج.

2.  قم بغسل كال المرشحين في محلول من الماء الدافئ والصابون.
3.  قم بشطف المرشحين جيًدا وإزالة الماء الزائد بقطعة قماش 

ناعمة وخالية من الوبر. تحقق من تجفيف المرشحين بشكل تام 
في الهواء قبل إعادة تركيبها.

4.  قم بإعادة تركيب المرشحين بعد تنظيفهما وتجفيفهما. 

تحذير: ال تشغل مكثف األكسجين بدون تركيب 
مرشح مدخل الهواء في مكانه.

االعتناء بمجموعة البطارية
ال تسمح بتعرض مجموعة البطارية للسوائل.

ال تحاول تفكيك أو فتح مجموعة البطارية.

ال تعرض البطارية للهب المكشوف.

ال تسقط مجموعة البطارية.

احفظ مجموعة البطارية بعيًدا عن متناول األطفال.

إذا بدا أن مجموعة البطارية تالفة، اتصل بموفر جهاز األكسجين 
الذي تتعامل معه قبل استخدامها.

ال تضع البطارية في ميكروويف أو في أي أجهزة طهي أخرى أو 
بالقرب منها. 

تخزين مجموعة البطارية
ال يتعين تفريغ شحن بطارية مكثف األكسجين بالكامل قبل إعادة 
شحنها. يوصى بشحن بطارية مكثف األكسجين بعد كل استخدام.

ال تترك البطارية في موضع معرض للحرارة المفرطة، كما هو 
الحال في حاالت التعرض ألشعة الشمس المباشرة أو تركها في 

سيارة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدهور أداء البطارية وعمرها. كما 
يمكن أن يتسبب كذلك في إصدار البطارية للحرارة أو الدخان أو قد 
يؤدي إلى اشتعال النيران في البطارية أو إلى انفجارها. يجب أن يتم 

تخزين مجموعة البطارية في بيئة مستقرة تتسم بانخفاض مستوى 
الرطوبة )رطوبة نسبية أقل من 70%( وتخلو من الغازات التي 

تسبب التآكل. لمنع الصدأ، تجنب الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى 
التكاثف، مثل التغيرات السريعة في درجات الحرارة المحيطة.
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FreeStyle Comfort

التنظيف
قم بإيقاف تشغيل الوحدة وفصلها عن مصدر طاقة التيار المتردد أو 
التيار المستمر قبل أي نشاط تنظيف أو تطهير. ال تقم برش الحاوية 

الخارجية مباشرة. واستخدم قطعة قماش أو إسفنجة رطبة )ليست 
مبللة(. وقم برش قطعة القماش أو اإلسفنجة بمحلول مطهر خفيف 

لتنظيف الكابينة ومصادر الطاقة. وتابع وفًقا لتوجيهات الشركة 
المصنعة للمنظف.

تحذير: قم بإيقاف تشغيل الوحدة وافصل سلك 
الطاقة عن المنفذ الكهربي قبل تنظيفه لمنع 

التعرض للصدمات الكهربائية ومخاطر االحتراق 
العرضية. يجب أن يقوم موّفر المعّدة أو فني 

خدمة مؤهل فقط بإزالة األغطية أو صيانة 
الجهاز.

تحذير: يجب توخي الحذر لمنع تعرض مكثف األكسجين 
ومجموعة البطارية للبلل أو لعدم السماح بدخول السوائل إلى 

الجهاز. يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث عطل أو إلى توقف 
الوحدة عن العمل، كما يمكن أن يزيد من خطر التعرض 

للصدمات الكهربائية أو للحروق. 

تحذير: ال تستخدم السوائل مباشرة على الوحدة. تشتمل قائمة 
المواد الكيميائية غير المرغوب فيها، وال تقتصر على، ما 

يلي: الكحول والمنتجات التي تحتوي على الكحول والمنتجات 
التي تحتوي على الكلور المركز )كلوريد اإلثيلين( والمنتجات 

النفطية. يجب عدم استخدام هذه المنتجات لتنظيف علبة المبيت 
البالستيكية في المكثف، حيث إنها يمكن أن تؤدي إلى إتالف 

الوحدة. 

تحذير: قم بتنظيف الكابينة ولوحة التحكم وسلك الطاقة 
باستخدام منظف منزلي لطيف وقطعة قماش رطبة )غير مبتلة( 

أسفنجة، ثم امسح جميع األسطح لتجفيفها. ال تسمح بدخول 
أي سوائل إلى المكثف. انتبه بصورة خاصة لمخرج األكسجين 
لوصلة القنية للتأكد من خلوها من الغبار والمياه والجسيمات. 

تحذير: استخدم قطعة قماش أو إسفنج رطبة )وغير مبللة( 
لتنظيف مجموعة البطارية. قم أوالً برش منظف منزلي خفيف 
على القماش أو اإلسفنج وقم بتنظيف مبيت مجموعة البطارية.

تحذير: ال تقم بالتطهير/التنظيف بنظام غسيل آلي.

استبدال القنية
اتبع دائًما تعليمات الجهة المصنعة لمعرفة االستخدام الصحيح. 

استبدل القنية األنفية أو أنبوب األكسجين كل 3 إلى 6 أشهر )إذا كان 
االستخدام يومي، تستبدل كل 3 أشهر( وفًقا لتوصية الجهة المصنعة 

وكما يوصى به من ِقبل الجهة المصنعة للقنية أو مزود األكسجين 
الخاص بك. وسيزودك الطبيب المعالج أو موفر جهاز األكسجين 

الذي تتعامل معه بمعلومات التنظيف واالستبدال.

تتاح مستلزمات إضافية لالستبدال من خالل موفر جهاز األكسجين 
الذي تتعامل معه. 

لتخزين البطارية لمدة شهر أو أكثر، يوصى بأن تكون البطارية 
فارغة من الشحن أو مشحونة بشكل جزئي بنسبة 50% إلى %75 

)أي يضيء مؤشري LED أو ثالثة مؤشرات(. وبمجرد أن يتم 
شحن البطارية، قم بإزالتها من جهاز مكثف األكسجين. 
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FreeStyle Comfort
حاالت اإلنذار

اإلشارة شاشة العرضوصف اإلنذاررقم األولوية
المسموعة

المزيد من التفاصيل

ارتفاع درجة 1
حرارة البطارية - 

عطل بالنظام

صافرة واحدة 
كل 20 ثانية

ستطلق الوحدة اإلنذار عندما تقترب درجة 
حرارة البطارية من حد إيقاف التشغيل اآلمن.

إذا تم الوصول إلى حد إيقاف التشغيل، سيتم 
إيقاف تشغيل الوحدة. إذا تم توصيل طاقة 
خارجية، ستضيء شاشة اإلنذار ويستمر 

اإلنذار المسموع لمدة 2 دقيقة.

اختبرها مع البطارية في درجة حرارة الغرفة. 
إذا استمرت المشكلة، فاتصل بالمزود.

درجة حرارة 2
عالية - عطل 

بالنظام

صافرة واحدة 
كل 20 ثانية

ستطلق الوحدة اإلنذار عندما تقترب درجة 
الحرارة الداخلية من حد إيقاف التشغيل.

إذا تم الوصول إلى حد إيقاف التشغيل، سيتم 
إيقاف تشغيل الوحدة وستضيء شاشة اإلنذار 

ويستمر اإلنذار المسموع لمدة 2 دقيقة.

تأكد من عدم وجود أي انسداد في أي فتحة في 
الوحدة. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بالمزود.

ضغط عاٍل - 3
عطل بالنظام

صافرة واحدة 
كل 20 ثانية

إذا تم الوصول إلى حد إيقاف التشغيل، سيتم 
إيقاف تشغيل الوحدة وستضيء شاشة اإلنذار 

ويستمر اإلنذار المسموع لمدة 2 دقيقة.

إذا استمرت المشكلة، فاتصل بالمزود.

لم يتم اكتشاف 4
أي تنفس

صافرة واحدة 
كل 30 ثانية

لم يتم اكتشاف أي تنفس لمدة 15 ثانية.

يتم التفعيل بعد أول تنفس أو إيقاف تشغيل 
شاشة اإلحماء، أيهما أقرب.

افحص القنية للبحث عن أي التواءات أو 
تسريبات بها. إذا استمرت المشكلة، فاتصل 

بالمزود.

البطارية 5
منخفضة توقف 

الوحدة

صافرة واحدة 
كل 30 ثانية

يتم إطالق اإلنذار حتى نفاد البطارية من 
الطاقة وإيقاف تشغيل الوحدة.

اشحن البطارية.

ستبدأ الوحدة بإعطاء الجرعة بشكل تلقائي ال يوجداإلحماء6
حتى يكشف عن تنفس أو انتهاء اإلحماء، 

أيهما أقرب.
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FreeStyle Comfort
اإلشارة شاشة العرضوصف اإلنذاررقم األولوية

المسموعة
المزيد من التفاصيل

صافرة واحدة تركيز منخفض7
كل 30 ثانية، 
حتى 5 دقائق

إذا استمرت المشكلة، فاتصل بالمزود.

 عطل في النظام8
معدل التدفق 

)عطل بصمام 
OCD، انسداد 

مسار الغاز(

صافرة واحدة 
كل 30 ثانية

إذا استمرت المشكلة، فاتصل بالمزود.

تحذير انخفاض 9
البطارية 

صافرة واحدة 
دون تكرار

اشحن البطارية.

تجاوز معدل 10
التنفس

صافرة واحدة 
كل 60 ثانية

تجاوز معدل التنفس لـ 40 نفس في الدقيقة. 

إذا استمرت المشكلة، فاتصل بالمزود.

عطل بالنظام 11
تعطل المروحة

إذا استمرت المشكلة، فاتصل بالمزود.ال يوجد

عطل بالنظام 12
ضغط منخفض 

إذا استمرت المشكلة، فاتصل بالمزود.ال يوجد

عطل بالنظام 13
درجة حرارة 

منخفضة

دع الوحدة تبرد لتصل لدرجة حرارة الغرفة.ال يوجد

إذا استمرت المشكلة، فاتصل بالمزود.

صافرة واحدة البدء المعلومات
للتنبيه

تضيء الشاشة عند التشغيل ويجب أن تسمع 
صوت صافرة واحدة لتأكيد عمل الجرس

تعرض شاشة البدء إصدار البرامج الثابتة 
الحالية في أسفل الزاوية اليمنى.
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FreeStyle Comfort
اإلشارة شاشة العرضوصف اإلنذاررقم األولوية

المسموعة
المزيد من التفاصيل

تشغيل الشاشة المعلومات
العادي )ال يوجد 

تيار مستمر 
متصل(

ال يوجد

تم تغيير المعلومات
اإلعدادات

صافرة واحدة 
للتنبيه

قم بتوصيل المعلومات
الطاقة الخارجية 

في حالة إيقاف 
التشغيل 

يتم عرض شاشة CAIRE لمدة 2 ثانية، تليها ال يوجد
حالة البطارية والتوصيل لمدة 5 ثوان قبل 

إيقاف تشغيل الشاشة

قم بتوصيل المعلومات
الطاقة الخارجية 
في حالة التشغيل 

ال يوجد

افصل الطاقة المعلومات
الخارجية في 
حالة اإليقاف

صافرة واحدة 
للتنبيه

عرض شاشة CAIRE لمدة 2 ثانية ثم إيقاف 
تشغيل شاشة العرض.
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FreeStyle Comfort
اإلشارة شاشة العرضوصف اإلنذاررقم األولوية

المسموعة
المزيد من التفاصيل

افصل الطاقة المعلومات
الخارجية في 
حالة التشغيل 

)مع وجود 
البطارية(

%100

صافرة واحدة 
للتنبيه

في وضع المعلومات
االستعداد - عند 

الضغط على 
زر األعلى أو 

األسفل تعرض 
الشاشة البطارية 

وحالة الشحن

%100

%100

سيتم عرض الشاشة لمدة 5 ثوان ثم إيقاف ال يوجد
التشغيل

وضع الطيران المعلومات
على طاقة 

البطارية
%100

صافرة واحدة 
طويلة

وضع الطيران المعلومات
أثناء توصيل 

الوحدة
%100

صافرة واحدة 
طويلة
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FreeStyle Comfort
استكشاف المشكالت وإصالحها

الحلالسبب المحتملالمشكلة

 FreeStyle يعرض جهاز
Comfort اإلنذار وينتج 

صفير متقطع.

ارجع إلى جدول شروط اإلنذار.ارجع إلى جدول شروط اإلنذار.

شحنة البطارية فارغة.مكثف األكسجين ال يعمل.

الوحدة غير متصلة بمقبس الطاقة.

عطل عام.

قم بتوصيل الطاقة للوحدة من خالل منفذ تيار متردد أو 
مستمر.

تأكد من أن التوصيالت الخارجية آمنة.

قم بإجراء دورة طاقة كاملة عن طريق إزالة البطارية 
وفصل أي مصدر طاقة خارجي لتيار متردد أو مستمر. ثم 
قم بإعادة تركيب البطارية وتكون دورة الطاقة اكتملت. قم 
بإعادة توصيل مصدر الطاقة الخارجي إذا رغبت في ذلك.

اتصل بموفر الجهاز، وقم باالنتقال إلى مصدر آخر لتوفير 
األكسجين حسب الضرورة.

قم بإجراء دورة طاقة كاملة عن طريق إزالة البطارية كل المشكالت األخرى.
وفصل أي مصدر طاقة خارجي لتيار متردد أو مستمر. ثم 
قم بإعادة تركيب البطارية وتكون دورة الطاقة اكتملت. قم 
بإعادة توصيل مصدر الطاقة الخارجي إذا رغبت في ذلك.

انتقل إلى أي مصدر آخر متاح لألكسجين، ثم اتصل 
بموفر الجهاز.

مالحظة: ستسبب بعض اإلنذارات إيقاف تشغيل الوحدة.

مالحظة: أثناء فقدان الطاقة الكلي، يتم إعادة تعيين نظام اإلنذار )مسح أي إنذارات سابقة( وسيتم فقط عرض إنذار إذا كان الشرط ال يزال 
قائًما بمجرد استعادة الطاقة.
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FreeStyle Comfort
معلومات السفر

يتوافق جهاز FreeStyle Comfort مع المبادئ التوجيهية إلدارة 
الطيران الفيدرالية )FAA( لالستخدام على متن الطائرات التجارية. 
قبل السفر عبر أي وسيلة سفر )بالطائرات أو القطارات أو السفن أو 

غير ذلك(، يجب أن تقوم بما يلي:
•  تحقق من أن المكثف يعمل بشكل جيد.

•  اتصل بشركة النقل التي تتعامل معها قبل المغادرة بـ 48 ساعة 
 FreeStyle على األقل إلخبارهم أنك ستصطحب معك جهاز

Comfort أثناء السفر.

يوصى بحمل بطارية إضافية دائًما في رحالتك. عند السفر 
بالطائرات، الرجاء توفير وقت بطارية كاٍف يكفي الوقت الذي سيتم 

قضاؤه على األرض قبل ارتياد الطائرة )إنهاء ترتيبات ركوب 
الطائرة قبل الرحلة، والترتيبات األمنية، وما إلى ذلك( وأوقات 
الترانزيت والتوقفات. أغلب شركات الطيران تفرض أن يكون 

لديك عدد كاٍف من مجموعات البطاريات المشحونة لتوفير الطاقة 
لجهازك لمدة ال تقل عن 150% من الحد األقصى المتوقع لمدة 

الرحلة )أوقات الطيران واألوقات التي يتم قضاؤها على األرض 
قبل وبعد الطيران، ورحالت االنتقال للتوصيل، باإلضافة إلى 

التأخيرات غير المتوقعة(.

مالحظة: في حالة الطيران، ينصح بأن يتم إحضار بطاريات 
إضافية في حقيبة آمنة.

)FAA( لوائح إدارة الطيران الفيدرالية
يجب حماية البطاريات االحتياطية بصورة فردية لمنع تقصير 

دائرتها عن طريق وضعها في غالف الشراء األصلي أو عن طريق 
عزل األطراف، مثل وضع شريط الصق على األطراف المكشوفة، 

أو وضع كل بطارية في حقيبة بالستيكية منفصلة أو في كيس واٍق 
منفصل، وحملها مع األمتعة التي تحمل على متن مقصورة الركاب 

في الطائرة فقط.

تفعيل وضع الطيران

طاقة البطارية
يمكن استخدام مكثفات األكسجين المحمولة )POC( على متن طائرة 
في إجراءات التشغيل العادية باستخدام طاقة البطارية فقط، عند عدم 

توصيل أي مصدر طاقة خارجي

مقبس الطاقة
على متن طائرة، إذا كان منفذ التيار الكهربي متاًحا وقابل للتشغيل 

وموقعه مناسب لالستخدام كمصدر للطاقة لمكثف األكسجين 
المحمول )POC(، فإنه قد يكون بمثابة احتياطي إلى بطاريات 

مكثفات األكسجين المحمولة )POC(. في هذه الحالة، يجب اتباع 
اإلجراء التالي الموصى به بشأن االنتقال من البطارية إلى الطاقة 

الكهربائية الخاصة بالطائرة، وهو:

1.  تشغيل مكثف األكسجين المحمول )POC( باستخدام طاقة 
البطارية فقط، عند عدم توصيل أي مصدر طاقة خارجي.

%100

2.  تمكين وضع الطيران - اضغط مع االستمرار على زري أعلى 
وأسفل لمدة 5 ثواني حتى تسمع صوت صافرة طوياًل ورؤية 

رمز الطائرة ظاهًرا.

%100

3.  عند ظهور رمز الطائرة، قم بتشغيل مكثف األكسجين المحمول 
.)POC(

%100

مالحظة: ونظًرا لقيود الطائرة، ال يتم شحن البطاريات في وضع 
الطائرة.
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FreeStyle Comfort
الملحقات

لضمان األداء الجيد والسالمة، ال تستخدم إال الملحقات التي يتم 
توفيرها من خالل شركة CAIRE عبر موفر جهاز األكسجين. 

ويمكن أن يؤثر استخدام الملحقات غير المسرودة أدناه بشكل سلبي 
على األداء و / أو سالمة المكثف.

FreeStyle Comfortالملحقات القياسية لـ

MI396-1حقيبة الحمل

MI459-1حقيبة الظهر

MI397-1حزام الكتف

مصدر طاقة التيار المتردد )يشمل جميع 
األسالك(

PW036-1S

CD041-1سلك طاقة التيار المباشر

FI226-1مرشح جسيمات كبير خارجي )يمين(

FI227-1مرشح جسيمات كبير خارجي )يسار(

الملحقات االختيارية المتاحة

BT034-1Sمجموعة بطارية إضافية ذات 8 خاليا

BT035-1Sمجموعة بطارية ذات 16 خلية

BT036-1شاحن سطح المكتب لمجموعة البطارية

MI372-2الحقيبة الشاملة لكل الملحقات

مالحظة: قد تتاح خيارات إضافية ألسالك الطاقة الخاصة بالدولة 
متى تمت اإلشارة إلى ذلك أعاله. اتصل بشركة CAIRE أو 

بموفر جهاز األكسجين في حالة الحاجة إلى طلب خيارات بديلة.

تعليمات حقيبة الحمل

إلدخال جهاز FreeStyle Comfort وتأمينه في حقيبة الحمل، 
اتبع اإلرشادات التالية.

وضع الوحدة في حقيبة الحمل
1.  قم بوضع الوحدة في أسفل الحقيبة، مع محاذاة المرشحات 

وفتحات البطارية بالشكل الصحيح.

2.  قم بإغالق السوستة حول الجزء السفلي من الكيس.

تركيب حزام الكتف
1.  حزام الكتف يمكن تركيبه على الوحدة مباشرة أو الحقيبة.

2.  حزام مشبك بحلقة للوحدة أو الحقيبة.
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FreeStyle Comfort

)EMC( اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي

التوجيهات وإعالن جهة التصنيع - االنبعاثات الكهرومغناطيسية
إن جهاز FreeStyle Comfort معد الستخدامه في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه. يجب أن يضمن العميل أو مستخدم جهاز 

FreeStyle Comfort استخدام الجهاز في تلك البيئة.

البيئة الكهرومغناطيسية - التوجيهاتاالمتثالاختبار االنبعاثات

انبعاثات الترددات الالسلكية
CISPR 11

المجموعة 1
يستخدم جهاز FreeStyle Comfort طاقة الترددات الالسلكية فقط لوظيفته 

الداخلية. وبالتالي، فإن انبعاثات الترددات الالسلكية تكون ضئيلة للغاية، ومن 
غير المحتمل أن تسبب أي تداخل مع األجهزة اإللكترونية المجاورة.

انبعاثات الترددات الالسلكية
CISPR 11

الفئة "ب"

يناسب الجهاز FreeStyle Comfort االستخدام في كل المنشآت، بما في 
ذلك المنشآت السكنية والمتصلة مباشرة بشبكة إمدادات الكهرباء ذات الجهد 

المنخفض التي تزود المباني المستخدمة لألغراض السكنية.

االنبعاثات المتناسقة
IEC 61000-3-2

الفئة "أ"

تقلبات الجهد/انبعاثات 
متذبذبة

IEC 61000-3-3
ممتثل

المواد التي تالمس المشغل بشكل مباشر

)PC/ABS( بولي كربونات / أكريلونتريل بوتادين ستايرين ............................................................................. علبة المكثف
لوحة تحكم المكثف....................................................................................................... بوليستر EBG7 أو ما يكافئ ذلك
مقبض المكثف.................................................................................................................................... بولي كربونات
منفذ األكسجين، الفوهة.......................................................................................................................... بولي كربونات
ملصق الوحدة.............................................................................................................................................. ليكسان
موصالت السلك............................................................................................................. بولي كربونات / كلوريد الفينيل
سلك الطاقة............................................................................................................. كلوريد البولي فينيل )PVC(، معدن
.......................................................................................................... ليكسان 940 )بولي كربونات( مصدر إمداد الطاقة
)PC/ABS( مجموعة البطارية....................................................................... بولي كربونات / أكريلونتريل بوتادين ستايرين
مجموعة البطارية، وملصقات مصدر إمداد الطاقة......................................................................................... غشاء بوليستر
حقيبة حمل المكثف........................................................................................................ كوردورا، نيوبرين، بطانة نايلون
الحزام................................................................................................... بولي بروبلين، أسيتيل، فينيل، كوردورا، نيوبرين

قم دائًما بإعادة جهاز FreeStyle Comfort، بما في ذلك جميع 
المكونات، لموفر الرعاية المنزلية الخاص بك للتخلص من الجهاز 
بطريقة صحيحة. ويمكنك أيًضا االتصال بمجلس المدينة أو مكاتب 

البلدية للتعرف على التعليمات المتعلقة بالتخلص الصحيح من 
البطارية.

 )WEEE( مخلفات األجهزة الكهربية واإللكترونية
)RoHS( وتقييد نسب المواد الخطرة

 هذا الرمز لتذكير مالكي الجهاز بإعادته إلى منشأة إعادة 
التدوير في نهاية عمره االفتراضي، وفًقا لتوجيه التخلص من نفايات 

.)WEEE( األجهزة الكهربائية واإللكترونية

 .)RoHS( سوف تمتثل منتجاتنا لتوجيه تقييد نسب المواد الخطرة
ولن تحتوي على أكثر من كميات ضئيلة من الرصاص أو غيرها 

من محتوى المواد الخطرة.

تنبيه: للتخلص من الجهاز بطريقة صحيحة، 
اتصل بموّفر الجهاز أو بالهيئة الحكومية المحلية 

لمعرفة متطلبات التخلص منه

التخلص من الجهاز
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FreeStyle Comfort
التوجيهات وإعالن جهة التصنيع - الحصانة الكهرومغناطيسية

إن جهاز FreeStyle Comfort معد الستخدامه في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه. يجب أن يضمن العميل أو مستخدم جهاز 
FreeStyle Comfort استخدام الجهاز في تلك البيئة.

البيئة الكهرومغناطيسية - التوجيهاتمستوى االمتثالمستوى اختبار IEC 60601اختبار الحصانة

البيئة الكهرومغناطيسية - 
التوجيهات

IEC 61000-4-2

8± كيلو فولت تالمس

 15± كيلو فولت تفريغ 
الهواء

8± كيلو فولت تالمس

15± كيلو فولت تفريغ 
الهواء

يجب أن تكون األرضيات من الخشب أو المسلح 
أو البالط السيراميكي. إذا كانت األرضيات 

مغطاة بمواد اصطناعية، يجب أن تكون الرطوبة 
النسبية 30% على األقل. 

االندفاع / التيار السريع 
العابر 

IEC 61000-4-4

2± كيلو فولت لخطوط إمداد 
الطاقة

1± كيلو فولت لخطوط 
اإلدخال / اإلخراج

2± كيلو فولت لخطوط إمداد 
الطاقة

غير متاح

يجب أن تكون جودة التيار الرئيسي بجودة منشأة 
رعاية صحية متخصصة نموذجية وبيئات رعاية 

صحية منزلية.

اندفاع التيار
IEC 61000-4-5

1± كيلو فولت خط )خطوط( 
إلى خط )خطوط(

2± كيلوفولت للوضع العادي 
على خطوط التيار المتردد

1± كيلوفولت لتمييز خطوط 
التيار المتردد

2± كيلوفولت للوضع 
العادي على خطوط اإلدخال/

اإلخراج الخارجية

1± كيلو فولت خط )خطوط( 
إلى خط )خطوط(

يجب أن تكون جودة التيار الرئيسي بجودة منشأة 
رعاية صحية متخصصة نموذجية وبيئات رعاية 

صحية منزلية.

انخفاضات الجهد، 
واالنقطاعات القصيرة، 

وتغيرات الجهد في 
خطوط إدخال إمداد 

الطاقة 
IEC 61000-4-11

T U  %0  لـ 0.5 دورة )0°، 
 ،180° ،135° ،90° ،45°

)315° ،270° ،225°

T U  %0 لدورة واحدة )00(

T U  %70  )30% انخفاض 
في  T U( لـ30/25 دورة )00(

T U  %0 لـ300/250 دورة 
)00(

T U  %0  لـ 0.5 دورة )0°، 
 ،180° ،135° ،90° ،45°

)315° ،270° ،225°

T U  %0 لدورة واحدة )00(

T U  %70 ) 30% انخفاض 
في  T U( لـ30/25 دورة )00(

T U  %0 لـ300/250 دورة 
)00(

يجب أن تكون جودة التيار الرئيسي بجودة 
منشأة رعاية صحية متخصصة نموذجية وبيئات 

رعاية صحية منزلية. إذا كان مستخدم جهاز 
FreeStyle Comfort يحتاج إلى استمرار 

التشغيل أثناء انقطاع مصدر الطاقة الرئيسي، 
 FreeStyle يوصى بأن يتم تشغيل جهاز

Comfort من مصدر طاقة غير منقطع أو من 
بطارية. 

مجال مغناطيسي لتردد 
الطاقة )60/ 50 هرتز(

IEC 61000-4-8
3 أمبير / م3 أمبير / م

ينبغي أن تكون المجاالت المغناطيسية لتردد 
الطاقة في مستويات مخصصة لموقع نموذجي 

في منشأة رعاية صحية متخصصة وبيئات 
رعاية صحية منزلية.

مالحظة: TU هو جهد مصدر الطاقة الرئيسية للتيار المتردد قبل تطبيق مستوى االختبار.
مالحظة في بعض الحاالت، قد يتم إعادة تعيين جهاز Freestyle Comfort بعد تفريغ الشحنة الساكنة القوي، وقد تتطلب دورة طاقة كاملة 

الستئناف العملية العادية. للمزيد من التفاصيل، ارجع إلى قسم استكشاف المشكالت وإصالحها.
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FreeStyle Comfort
التوجيهات وإعالن جهة التصنيع - الحصانة الكهرومغناطيسية

إن جهاز FreeStyle Comfort معد الستخدامه في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه. يجب أن يضمن العميل أو مستخدم جهاز 
FreeStyle Comfort استخدام الجهاز في تلك البيئة.

البيئة الكهرومغناطيسية - التوجيهاتمستوى االمتثالمستوى اختبار IEC 60601اختبار الحصانة
التردد الالسلكي 

المنّفذ
IEC 61000-4-6

التردد الالسلكي 
اإلشعاعي

IEC 61000-4-3

10 فولتية فعالة

150 كيلو هرتز إلى 
80 ميجا هرتز

10 فولت/ متر

80 ميجا هرتز إلى 
2700 ميجا هرتز

10 فولتية فعالة

10 فولت/ متر

يجب أال يتم استخدام أجهزة اتصاالت الترددات 
الالسلكية المحمولة والمتنقلة بشكل أقرب من أي 

جزء من جهاز FreeStyle Comfort، بما في 
ذلك مسافة الفاصل المحسوبة من المعادلة السارية 

على تردد جهاز البث.

مسافة الفصل الموصى بها 

d = Pd 2.1

d = Pd = 80 ميجا هرتز إلى  2.1
800 ميجا هرتز

d = Pd = 800 ميجا هرتز إلى  2.1
2700 ميجا هرتز

حيث P تشير إلى الحد األقصى لمعدل الطاقة 
المخرجة من جهاز البث بالوات )W( وفًقا لجهة 

تصنيع جهاز البث وحيث تشير d إلى المسافة 
 .)m( الفاصلة الموصى بها بالمتر

قوى المجال من أجهزة بث الترددات 
الالسلكية الثابتة، وفًقا لما يحدده مسح الموقع 

الكهرومغناطيسي،أ يجب أن تكون أقل من مستوى 
االمتثال في كل نطاق للتردد. ب 

يمكن أن يحدث التداخل بالقرب من الجهاز المميز 
بالرمز التالي: 

مالحظة 1 عند 80 ميجا هرتز و800 ميجا هرتز, يسري مدى التردد األعلى. 
مالحظة 2 قد ال تسري هذه التوجيهات في كل المواقف. يتأثر االنتشار الكهرومغناطيسي باالستيعاب واالنعكاس من الهياكل واألشياء 

واألشخاص. 
أ شدة المجال الصادرة من أجهزة البث الثابتة، مثل محطات قواعد هواتف الراديو )الخلوية / الالسلكية( و الهواتف و الراديو النقَّاَل، 

وراديو الهاوي، و إرسال إذاعة AM  و FM والبث التليفزيوني ال يمكن التنبؤ بها نظرًيا بدقة لتقييم البيئة الكهرومغناطيسية بسبب أجهزة 
بث الترددات الالسلكية الثابتة، يجب أن يتم التفكير في إجراء مسح للموقع الكهرومغناطيسي. إذا كانت شدة المجال المقاسة في الموقع 

الذي يتم فيه استخدام جهاز FreeStyle Comfort تتجاوز مستوى امتثال الترددات الالسلكية السارية الواردة أعاله، يجب مالحظة جهاز 
FreeStyle Comfort للتأكد من التشغيل الطبيعي للجهاز. إذا لوحظ أداء غير طبيعي، قد يلزم تطبيق إجراءات إضافية، مثل تعديل وضع 

جهاز FreeStyle Comfort أو تغيير مكانه.
ب يجب أن تكون شدة المجال أقل من 10 فولت/متر في نطاق التردد بين 150 كيلو هرتز إلى 80 ميجا هرتز. 
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FreeStyle Comfort
المسافات الفاصلة الموصى بها بين أجهزة اتصاالت الترددات الالسلكية المحمولة والمتنقلة وجهاز 

FreeStyle Comfort
إن جهاز FreeStyle Comfort معد الستخدامه في بيئة كهرومغناطيسية تتم فيها السيطرة على اضطرابات الترددات الالسلكية المشعة. 

يمكن أن يساعد العميل أو مستخدم جهاز FreeStyle Comfort على منع التداخالت الكهرومغناطيسية من خالل الحفاظ على الحد األدنى 
للمسافة بين األجهزة القابلة للنقل وأجهزة اتصاالت الترددات الالسلكية المتنقلة )أجهزة البث( وجهاز FreeStyle Comfort بحيث تكون 

تلك المسافة كما هو موصى به أدناه، وفًقا للحد األقصى لطاقة مخرجات أجهزة االتصاالت. 
 الحد األقصى المقدر 

 لطاقة مخرجات 
جهاز البث

وات

المسافة الفاصلة وفًقا لتردد جهاز البث
 م

 150 كيلو هرتز إلى 
80 ميجا هرتز

d = Pd 2.1

 80 ميجا هرتز إلى 
800 ميجا هرتز

d = Pd 2.1

 800 ميجا هرتز إلى 
2,5 جيجا هرتز

d = Pd 2.1
 0,010.120.120.23
 0,10.380.380.73
 11.21.22.3
 103.83.87.3
 100121223

بالنسبة ألجهزة البث المقدرة على أنها ذات أقصى طاقة مخرجات وغير مسرودة أعاله، يمكن أن يتم تقدير المسافة الفاصلة الموصى بها 
 )W( إلى معدل الحد األقصى لطاقة المخرجات لجهاز البث بالوات P باستخدام المعادلة السارية على تردد جهاز البث، حيث تشير )m(

وفًقا لجهة تصنيع جهاز البث. 
مالحظة 1 عند 80 ميجا هرتز و800 ميجا هرتز, تسري المسافة الفاصلة لمدى التردد األعلى. 

مالحظة 2 قد ال تسري هذه التوجيهات في كل المواقف. يتأثر االنتشار الكهرومغناطيسي باالستيعاب واالنعكاس من الهياكل واألشياء 
واألشخاص.

التصنيف
نوع الحماية ضد الصدمات الكهربائية:

الفئة II  يتم تحقيق الحماية من الصدمات الكهربائية من 
خالل العزل المزدوج.

درجة الحماية ضد الصدمات الكهربائية:
  يوفر الجهاز من النوع BF درجة حماية خاصة ضد الصدمات 

الكهربائية فيما يتعلق بـ
1(  تيار التسرب المسموح به؛   

2(  مدى اعتمادية وصلة التأريض الواقية )إن كانت    
موجودة(.

الجهاز غير مخصص لالستخدام المباشر مع القلب.   

االختبار المستقل لمعيار األجهزة الكهربائية الطبية:
تم اختبار الجهاز للتحقق من امتثاله للمعايير التالية   

•  IEC 60601-1 اإلصدار 3.1: المعدات الطبية 
الكهربائية - الجزء األول، المتطلبات العامة للسالمة.

•  CAN/ CSA C22.2 رقم 8-1-60601 اإلصدار 2.1، 
األجهزة الكهربائية الطبية - الجزء 1: المتطلبات العامة 

للسالمة

الحماية ضد التداخل الكهرومغناطيسي أو أي تداخل آخر محتمل 
بين الجهاز واألجهزة األخرى.

EN 60601-1-2  / تم اختبار الجهاز للتحقق من امتثاله مع  •  
IEC 60601-1-2 اإلصدار الرابع.

 RTCA /DO160 تم اختبار الجهاز للتحقق من امتثاله مع  •  
القسم 21 الفئة م.

•  CISPR 11/ EN 55011 الفئة "ب" المجموعة 1، "جهاز   
")ISM( صناعي علمي طبي

•  لجنة االتصاالت الفيدرالية )FCC( الجزء 15، الجزء الفرعي   
"ب" – الفئة "ب" أجهزة إشعاع غير متعمد 

IP22 - حماية ضد دخول األصابع أو األشياء المماثلة ويكون 
قطرها أكبر من 12.5 ملم. يجب أن يكون الماء المقطر عمودًيا 

دون تأثيًرا ضاًرا عند إمالة الضميمة بزاوية 15 درجة عن 
وضعها العادي.

أسلوب التنظيف والتحكم المسموح به في العدوى: الرجاء الرجوع 
إلى قسم "التنظيف والرعاية والصيانة الصحيحة" في دليل 

مستخدم FreeStyle هذا.

درجة سالمة االستخدام في حالة تواجد الغازات المخدرة القابلة 
لالشتعال:

الجهاز غير مناسب لهذا االستخدام.

وضع التشغيل: التشغيل المستمر.
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FreeStyle Comfort
مالحظات
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FreeStyle Comfort
مالحظات



إن CAIRE وCAIRE Inc. عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة CAIRE Inc. ُيرجى زيارة 
 موقعنا اإللكتروني أدناه لالطالع على القائمة الكاملة للعالمات التجارية. العالمات التجارية: 

.www.caireinc.com/corporate/trademarks/

 .CAIRE Inc كافة الحقوق محفوظة.  تحتفظ شركة CAIRE Inc.  2020 حقوق الطبع والنسخ ©
بالحق في التوقف عن إنتاج منتجاتها و / أو تغيير األسعار و / أو المواد و / أو األجهزة و / أو الجودة 
و / أو األوصاف و / أو المواصفات و / أو العمليات للمنتجات الخاصة بها في أي وقت وبدون إشعار 
مسبق وبدون أي التزامات أو نتائج إضافية. نحن نحتفظ بجميع الحقوق التي لم يتم ذكرها صراحة في 

هذا المستند، حسب الضرورة.

CAIRE Inc.
2200 Airport Industrial Dr., Ste. 500

Ball Ground, GA 30107     U.S.A.

Medical Product Service GmbH
Borngasse 20

35619 Braunfels, Germany
Tel: +49 (0) 6442-962073

Email: info@mps-gmbh.eu

www.caireinc.com
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