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BPAP ύζηημα ειπά T Εγσειπίδιο γπήγοπηρ λειηοςπγίαρ 

1. Λειηοςπγίερ κοςμπιών 

 Κνπκπί ζίγαζεο: παηήζηε απηό ην θνπκπί γηα λα ζηγήζεηε ηελ εηδνπνίεζε 

 Δπηινγέαο: μεθηλήζηε ηε ζεξαπεία θαη πξνζαξκόζηε ηηο ξπζκίζεηο ηεο ζπζθεπήο 

 Κνπκπί θιηκάθσζεο: παηήζηε ην γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία θιηκάθσζεο   

2. Ρύθμιζη ηηρ ζςζκεςήρ  
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A. Σπλδέζηε ην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα κε ηε ζπλαξκνινγεκέλε κάζθα. 

B. Σπλδέζηε ην άιιν άθξν ηνπ ζσιήλα, κε αζθαιή ηξόπν, κε ηελ έμνδν αέξα ηεο θύξηαο ζπζθεπήο 
ή ηνπ πγξαληήξα, όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα. 

Γ. Σπλδέζηε ην κεηαζρεκαηηζηή ξεύκαηνο κε ηελ είζνδν ηξνθνδνζίαο ξεύκαηνο DC ηεο θύξηαο 

ζπζθεπήο. 

Γ. Σπλδέζηε ην θαιώδην ξεύκαηνο κε ην ηξνθνδνηηθό. 

E. Τνπνζεηήζηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο ζηελ πξίδα. 
 

3. Πποζαπμογή πςθμίζεων ζςζκεςήρ   
 

 

A. Αθνύ ζπλδεζεί κε ην ξεύκα ε ζπζθεπή, ζηελ νζόλε ηεο εκθαλίδεηαη ην θύξην κελνύ πνπ θαίλεηαη 

ζην πξώηα ζρήκα παξαθάησ, ή ην θύξην κελνύ πνπ θαίλεηαη ζην δεύηεξνο ζρήκα παξαθάησ, ή ην 
θύξην κελνύ πνπ θαίλεηαη ζην ηξίηνο ζρήκα παξαθάησ, ή ην θύξην κελνύ πνπ θαίλεηαη ζην ηέηαξηνο 

ζρήκα παξαθάησ. 

Σεκείσζε: ηελ ηηκή θνξεζκνύ νμπγόλνπ ζην αίκα (SpO2) θαη ηε ζπρλόηεηα παικώλ κπνξείηε λα ηα 
δείηε κόλν αθνύ έρεη ζπλδεζεί ζσζηά ην ζύζηεκα SpO2 κε ηελ θύξηα ζπζθεπή. 

 

ην παξαπάλσ πεξηβάιινλ 
ηζρύεη κόλν γηα ηα 

κνληέια T-20S θαη Τ-20Α. 

 

ην παξαπάλσ 
πεξηβάιινλ ηζρύεη κόλν 
γηα ηα κνληέια T-20T. 

 
ην παξαπάλσ πεξηβάιινλ 

ηζρύεη κόλν γηα ηα κνληέια 
T-25S θαη T-25A. 

 
ην παξαπάλσ πεξηβάιινλ 

ηζρύεη κόλν γηα ηα κνληέια 
T-25T θαη T-30T. 
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Β. Από ην θύξην κελνύ πνπ θαίλεηαη παξαπάλσ, παηήζηε θαη θξαηήζηε παηεκέλν ην Κοςμπί 

κλιμάκωζηρ  γηα ηξία δεπηεξόιεπηα. Η νζόλε εκθαλίδεη ην πεξηβάιινλ ηεο αξρηθήο ξύζκηζεο, 

όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 

Γ. Πηέζηε ηνλ Επιλογέαρ  γηα λα έρεηε πξόζβαζε ζην πεξηβάιινλ εγθαηάζηαζεο, όπσο θαίλεηαη 
ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 

Γ. Παηήζηε θαη γπξίζηε ηνλ Επιλογέαρ  γηα λα ξπζκίζεηε κηα επηινγή. 

 

E. Πηέζηε ηνλ Επιλογέαρ  γηα λα επηβεβαηώζεηε ηε ξύζκηζε πνπ θάλαηε ζηελ επηινγή. 

 

Ση. Ο θέξζνξαο αιιάδεη αλάκεζα ζηηο επηινγέο, θαζώο πεξηζηξέθεηε ηνλ Επιλογέαρ . Αλαηξέμηε 
ζηα βήκαηα Γ-E γηα λα ξπζκίζεηε άιιεο επηινγέο. Όηαλ ν θέξζνξαο βξίζθεηαη ζηελ επηινγή 

«Αξρηθή» πηέζηε ηνλ Επιλογέαρ  γηα λα βγείηε από ην πεξηβάιινλ εγθαηάζηαζεο. 

 
 

4. Έναπξη θεπαπείαρ   

Αθνύ νινθιεξώζεηε ηελ πξνζαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο ζπζθεπήο θαη επηζηξέςεηε ζην θύξην 

πεξηβάιινλ, πηέζηε ηνλ Επιλογέαρ  γηα λα μεθηλήζεηε ηε ζεξαπεία. 

5. ημανηικέρ ζςμβοςλέρ   

Αλαηξέμηε ζην εγρεηξίδην ρξήζεο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο 

SpO2 θαη ηεο θάξηαο SD. 

Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή, δηαβάζηε νιόθιεξν ην εγρεηξίδην ρξήζηε θαη απνκλεκνλεύζηε 

όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή ρξήζε ηεο ζπζθεπήο. 


