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Jogi megjegyzések 

Fontos megjegyzés 
Ezt a kézikönyvet, valamint a benne ismertetett számítógépes programokat azzal a feltétellel 
bocsátjuk rendelkezésre, hogy kizárólag a megadott rendeltetési céljukra használhatók. A jelen 
kézikönyvben szereplő információk kizárólag tájékoztatás és útmutatás céljára szolgálnak, értesítés 
nélkül megváltozhatnak, és nem tekinthetők a szakembertől származó orvosi tanácsok 
alternatívájának. A ResMed Limited semmiféle felelősséget és kötelezettséget nem vállal a jelen 
kézikönyvben esetlegesen szereplő hibákért és pontatlanságokért. A ResMed Limited írásos 
engedélye nélkül tilos a jelen kézikönyv bármely részét, illetve a benne ismertetett számítógépes 
programokat sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, vagy bármilyen formában és 
bármilyen módon – elektronikusan, mechanikusan, felvétel útján vagy egyéb módon – továbbítani. 

Ez a termék az ANTLR projekt (http://www.antlr2.org) keretében fejlesztett szoftvert használ. 
AirMini™ by ResMed alkalmazás Android™ verziójának OTS szoftverkönyvtári 
forrásmegjelölései 

A AirMini app olyan külső felektől származó komponenseket tartalmazhat, amelyeknek felhasználását 
és újraterjesztését nyílt forrású licenc szabályozza, mint alább. 
• Apache License, Version 2.0

Az alábbi komponensek az Apache 2.0 licenc alapján vannak licencelve – melynek másolata a
következő weboldalon található meg: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Mindegyik
szállító a saját komponenseire érvényes szerzői jogok tulajdonosa.
• Google Cloud Messaging (v. 3.0.0): https://developers.google.com/cloud-messaging/gcm

• GreenDao with encryption (v. 2.2.2): http://greenrobot.org/greendao/documentation/database-
encryption

• Gson (v. 2.3.1): https://sites.google.com/site/gson

• Joda Time (v. 2.8.1): http://www.joda.org/joda-time/

• ACRA (v. 4.8.5): https://github.com/ACRA/acra

• AChartEngine (v. 1.2.0): https://github.com/ddanny/achartengine

• Simple XML Serialization (v. 2.7.1): http://simple.sourceforge.net/

• Zxing Core (v. 3.2.0): https://github.com/zxing/zxing/wiki/Getting-Started-Developing

• httpclient (v. 4.4.1.1): https://github.com/smarek/httpclient-android

• CircleIndicator (v. 1.2.2): https://github.com/ongakuer/CircleIndicator

• MIT License

A következő szoftverek az MIT-licenc alapján vannak licencelve – melynek másolata a következő
weboldalon található meg: https://opensource.org/licenses/MIT. Minden szervezet a saját
szoftverére érvényes szerzői jogok tulajdonosa.
• Lombok (v. 1.16.2): https://projectlombok.org/

• TrustKit (v. 1.0.0): https://github.com/datatheorem/TrustKit-Android
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Egyedi és egyéb nyílt forrású licenccel rendelkező szoftver 

Az alábbi komponensek nyílt forrású szoftverek egyedi (beszállítóspecifikus) megállapodásai 
alapján vannak licencelve: 

 

• SQLCipher (v. 3.5.1): https://www.zetetic.net/sqlcipher/ 

© 2008–2012 Zetetic LLC 
Minden jog fenntartva. 
Az újraterjesztés és a forráskódos, illetve bináris alakban történő használat, módosításokkal vagy 
módosítások nélkül engedélyezett a következő feltételek mellett: 
• A forráskód újraterjesztéséhez meg kell tartani a szerzői jogokra vonatkozó fenti megjegyzést, a 

feltételek jelen listáját és a következő felelősségkizáró nyilatkozatot. 

• A bináris alakban történő újraterjesztéshez szerepeltetni kell a dokumentációban és/vagy a 
terjesztés során szolgáltatott egyéb anyagokban a szerzői jogokra vonatkozó fenti megjegyzést, 
a feltételek jelen listáját és a következő felelősségkizáró nyilatkozatot. 

• Külön erre vonatkozó előzetes írásos engedély nélkül sem a ZETETIC LLC, sem a többi 
hozzájáruló neve nem használható a jelen szoftverből származtatott termékek támogatására 
vagy reklámozására. 

A ZETETIC LLC A JELEN FORMÁJÁBAN NYÚJTJA EZT A SZOFTVERT, ÉS ELHÁRÍT MINDEN 
KIFEJEZETT SZAVATOSSÁGOT ÉS KELLÉKSZAVATOSSÁGOT, IDEÉRTVE EGYEBEK KÖZÖTT AZ 
ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS EGY ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELÉSRE VONATKOZÓ 
KELLÉKSZAVATOSSÁGOT IS. A ZETETIC LLC SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM 
VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMIFÉLE KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES 
KÁRÉRT, BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉSÉRT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT (IDEÉRTVE 
EGYEBEK KÖZÖTT A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT; A 
HASZNÁLATI KIESÉSEKET, ADATVESZTÉSEKET VAGY NYERESÉGKIESÉSEKET; ILLETVE AZ 
ÜZLETMENET MEGSZAKÍTÁSÁT), BÁRMI IS OKOZTA EZEKET, ÉS A FELELŐSSÉG BÁRMILYEN 
ELMÉLETÉN ALAPULNAK IS, AKÁR SZERZŐDÉSEN, AKÁR SZIGORÚ FELELŐSSÉGEN, AKÁR 
SZERZŐDÉSSZEGÉSEN ((EGYEBEK KÖZÖTT GONDATLANSÁG MIATT), MELYEK BÁRMILYEN 
MÓDON A JELEN SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL ADÓDNAK, MÉG AKKOR SEM, HA A ZETETIC 
LLC VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. 

A szabadalmakra és egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó információkat lásd: www.resmed.com/ip. 

© 2020 ResMed. Minden jog fenntartva. 
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A AirMini app alkalmazás e-súgója betegeknek 
Ez a könnyen használható alkalmazás a készülékkel történő szinkronizáció révén lehetővé teszi a 
kezelés elindítását és leállítását, illetve a kényelmi funkciók módosítását. Ezenkívül az alkalmazás arról 
is tájékoztatja Önt, hogy hogy aludt előző éjjel, és segít abban, hogy mindvégig nyomon tudja követni 
az alvási apnoe kezelését.  
 

Megjegyzés: Mielőtt a készüléket a AirMini app alkalmazással együtt kezdené használni, olvassa el a 
teljes AirMini felhasználói útmutatót és ezt az e-súgót.  
 
 

Használati javallatok 
A AirMini app mobilalkalmazás lehetővé teszi a betegek számára az alkalmazással kompatibilis előírt 
ResMed készülékek távolról történő működtetését, valamint a használatra vonatkozó adatok és 
kezelési információk továbbítását, elemzését és megjelenítését. A AirMini app alkalmazás ezenkívül 
lehetővé teszi az egészségügyi szakemberek számára a kompatibilis készülékek távolról történő 
konfigurálását.  
 

Ellenjavallatok 
A pozitív légúti nyomású terápia ellenjavallt lehet egyes, a következő meglevő állapotokkal rendelkező 
betegek esetében: 

• súlyos bullosus tüdőbetegség 

• pneumothorax 

• kórosan alacsony vérnyomás 

• dehidráció 

• likvorszivárgás, közelmúltban végzett koponyaműtét, vagy trauma. 
 
 

Mellékhatások 
A szokatlan mellkasi fájdalmat, erős fejfájást vagy fokozott légszomjat jelenteni kell a terápiát előíró 
kezelőorvosnak. Akut felső légúti fertőzés esetén a kezelés átmeneti megszakítása válhat 
szükségessé. 
 

A készülékkel végzett kezelés során a következő mellékhatások léphetnek fel: 

• az orr, száj vagy a torok kiszáradása 

• orrvérzés 

• felfúvódás 

• fül- vagy arcüregproblémák 

• szemirritáció 

• bőrkiütések. 
 
 

Kompatibilis készülékek 
A AirMini app alkalmazás kompatibilis az AirMini készülékkel.  
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Biztonság 
A beépített AirMini és AirMini app biztonsági funkciók, az Ön által megtett lépések az okostelefonok 
malware-ek elleni védelme érdekében, illetve a szoftver- és firmware-frissítések elősegítik az Ön 
adatainak és okostelefonjának védelmét, valamint az optimális teljesítmény biztosítását. 
 

Biztonsági funkciók 
Az AirMini és az AirMini app biztonsági funkciókat használ az Ön személyes adatainak védelme és az 
adataihoz való engedély nélküli hozzáférés megakadályozása érdekében. Ide tartoznak: 

• Gyors válasz (QR) kód használata az AirMini és az AirMini app közötti bizalom megalapozására 

• Egyedi billentyűk minden egyes mobileszköz és AirMini párosításához 

• Alkalmazásszintű titkosítás az adatok átviteléhez a Bluetooth® biztonságon felül 

• Az AirMini app alkalmazásban tárolt adatok titkosítása 

• Szerveroldali hitelesítés az AirMini firmware frissítéseihez 
 

Az Ön okostelefonjának malware elleni védelme segít biztonságban és védve tartani személyes 
adatait és az alvási adatokat. A ResMed az alábbiakat javasolja: 

• Engedélyezze a személyi azonosítószámot (PIN) vagy ujjlenyomat-olvasást az okostelefonján. Ezen 
funkciók engedélyezésével kapcsolatos információkat az okostelefonja használati utasításában 
találhat. 

• Kerülje az okostelefon operációs rendszerének kockázatos módosítását. 

• Fontolja meg a távoli adattörlés engedélyezését az okostelefonján, annak használati utasításait 
követve. A távoli adattörlés olyan funkció, amellyel az okostelefon ellopása vagy elvesztése esetén 
az azon tárolt személyes adatok távolról letörölhetők. A funkció engedélyezésének módját az 
okostelefon használati utasítása tartalmazza. 

• Mindig frissítse az operációs rendszerét a biztonsági csomagokkal. 
 

Szoftver- és firmware-frissítések 
Az optimális teljesítmény biztosításához a ResMed azt javasolja, hogy mindig telepítse a legújabb 
szoftver- és firmware-verziókat. 

Ha van rendelkezésre álló firmware-frissítés az AirMini készülékéhez, akkor egy üzenet jelenik meg a 
felhasználó okostelefonján, amikor az AirMini app alkalmazással megtekinti az alvási adatokat, vagy 
módosítja a komfortbeállításokat. 

A firmware-frissítés telepítéséhez: 

1. Az Update (Frissítés) elemre kattintva kezdje el a telepítési folyamatot. A frissítés telepítéséhez 
aktív internetkapcsolattal kell rendelkeznie. Egyébként kérés jelenik meg, hogy létesítsen 
internetkapcsolatot, és kezdje újra a folyamatot. 

2. Választhatja, hogy később telepíti a frissítést, ha a Later (Később) elemre koppint, vagy azonnal 
telepíti a frissítést, ha az Update (Frissítés) elemre koppint. 

Ha azt választja, hogy később telepíti a frissítést, akkor nem tudja megnézni az alvási adatait vagy 
módosítani a komfortbeállításokat, amíg a frissítés nincsen készen. 
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3. Amint elkezdődik a frissítés, tartsa az AirMini app alkalmazást nyitva, az okostelefont pedig a 

közelben. 

Amikor a firmware frissítése készen van, üzenet jelzi, hogy a firmware naprakész. 
4. Koppintson a Continue (Folytatás) elemre. 

Ha AirMini app szoftverfrissítés szükséges, üzenet jelzi, hogy szoftverfrissítésre van szükség. 

Megjegyzés: Az AirMini app használatának folytatásához telepítenie kell a szükséges 
szoftverfrissítéseket. 

A szoftverfrissítés telepítéséhez: 

1. Koppintson az Update app (Alkalmazás frissítése) elemre. 

Átirányítják a Google Play áruházba, hogy letöltse az AirMini app szoftverfrissítést. 
2. A képernyőn megjelenő minden további utasítást tartson be a frissítési folyamat elvégzéséhez. 

 
 

Az AirMini app rendszerkövetelményei 
Az AirMini app alkalmazással kompatibilis okostelefonok listáját lásd: ResMed.com/AirMiniApp. 

Továbbá az Android operációs rendszer 4.4-es verziója szükséges (minimálisan). 
 

A készülék és az okostelefon csatlakoztatása 
1. Győződjön meg róla, hogy az AirMini készülék megfelelően van beállítva, és áramforráshoz 

csatlakozik. 

A beállításra vonatkozó további tudnivalókat lásd az AirMini felhasználói útmutatójában. 
2. Engedélyezze a Bluetooth funkciót az okostelefonon. 

A Bluetooth funkció engedélyezésére vonatkozó utasításokat lásd az okostelefon felhasználói 
útmutatójában. 

3. Nyissa meg az AirMini app alkalmazást. 

Po pierwszym otwarciu AirMini app pacjent zostanie poproszony o: 
• wyrażenie zgody na używanie technik analitycznych 

• zaakceptowanie warunków użytkowania oraz informacji o ochronie prywatności firmy ResMed 

• wyrażenie zgody na wysyłanie danych do chmury przez aplikację AirMini 

Zaznacz niezbędne pola wyboru, aby wyrazić zgodę i zaakceptować zasady. 
Uwagi: 
• Pole wyboru zgody na korzystanie z technik analitycznych jest domyślnie zaznaczone.  

• Czasami warunki użytkowania mogą być aktualizowane i wówczas pacjent może zostać 
ponownie poproszony o wyrażenie zgody. 

• Jeśli pacjent zgadza się, aby aplikacja AirMini mogła wysyłać dane do chmury, dane będą 
przesyłane z aplikacji AirMini na bezpieczny serwer. 

• Używane są dwie różne funkcje przesyłania danych: 
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Przesyłanie danych w tle – pozwala aplikacji wysłać do chmury wszystkie dane, które jeszcze 
nie zostały wysłane, bez żadnej interakcji użytkownika (czyli aplikacji automatycznie wysyła dane 
zawsze, kiedy są dostępne nowe dane i połączenie z Internetem jest aktywne). Pacjent musi 
wyrazić zgodę, aby włączyć tę funkcję, ponieważ domyślnie jest ona wyłączona. Tę funkcję 
można włączyć lub wyłączyć w dowolnym momencie z poziomu ekranu Więcej. 
Przesyłanie danych na żądanie – inicjowana przez pacjenta lub klinicystę funkcja wysyłająca do 
chmury wszystkie dane, które jeszcze nie zostały wysłane. Z tej funkcji można korzystać 
niezależnie od tego, czy udzielono zgody na przesyłanie danych w tle. Aby używać tej funkcji, 
aplikacja musi utrzymywać aktywne połączenie Bluetooth z urządzeniem AirMini. 

Dodatkowe informacje można uzyskać, używając łączy dostępnych na stronie Witamy: 
• Dowiedz się więcej – objaśnienie sposobu używania technik analitycznych  

• Warunki – warunki użytkowania firmy ResMed  

• Prywatność – informacja o ochronie prywatności w firmie ResMed 

• Moje dane – informacje o ochronie prywatności danych. 

Megjegyzések: 
• Ha hozzájárul ahhoz, hogy az AirMini app alkalmazás feltöltse az Ön kezelési adatait a 

felhőbe, akkor adatai az AirMini app készülékről egy biztonságos szerverre kerülnek. 
• Miután hozzájárult adatai feltöltéséhez, az adatok továbbítása be- és kikapcsolható a More 

(Egyéb) menü Preferences (Beállítások) részében. 
• Miután bekapcsolta az adatok továbbítását a More (Egyéb) menü Preferences (Beállítások) 

részében, a rendszer a készüléken található összes kezelési adat feltöltődik a felhőbe, nem 
csak az ezután generált adatok. 

• Az adatok felhőbe történő feltöltése mindaddig folytatódik, amíg Ön ki nem kapcsolja az 
adatok továbbítását a More (Egyéb) menü Preferences (Beállítások) részében. 

• Ha kikapcsolja az adatok továbbítását a More (Egyéb) menü Preferences (Beállítások) 
részében, akkor az ezt követően generált adatokat a rendszer nem tölti fel a felhőbe. A 
korábban a felhőbe feltöltött adatok azonban a felhőben maradnak. 

4. Miután végzett a bejelölésekkel a Welcome (Üdvözlő) oldalon, koppintson a Continue (Folytatás) 
elemre. 

5. Nyomja meg a Bluetooth gombot  a készüléken, amikor az AirMini app erre utasítja. 

Amikor a jelzőfény kéken kezd villogni , a Bluetooth funkció engedélyezve van az AirMini 
készüléken, és csatlakozásra készen áll. 

6. Koppintson a Connect (Csatlakozás) elemre az okostelefonon. 

Az AirMini készülék megtalálása után a készülék neve megjelenik a készülékválasztási listán. 
7. A csatlakozáshoz válassza ki a készülék nevét a listáról. 

8. Amikor első alkalommal párosítja az AirMini készüléket az okostelefonnal, el kell végezni a 
hitelesítési eljárást. 

Amikor az AirMini app erre utasítja, kezdje el a hitelesítési folyamatot a készülék hátoldalán lévő 
négy számjegyű kulcs megadásával. 
Vagy: koppintson a Scan code (Kód beolvasása) elemre. Ha még nem adott erre engedélyt, akkor 
az AirMini app felkéri, hogy engedélyezze az okostelefon kamerájának használatát, majd 
pozicionálja a készülék QR-kódját a kamera beolvasási mezejének belsejébe. 
Megjegyzés: A QR-kód az AirMini készülék hátoldalán található. 
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9. Koppintson a Continue (Folytatás) elemre. 

A sikeres csatlakozást követően megjelenik a Bluetooth-kapcsolat ikonja  az AirMini app jobb 
felső sarkában. 

 

Megjegyzések: 

• Amíg a gép az áramforráshoz csatlakozik, addig bekapcsolt állapotban és készenléti üzemmódban 
lesz. 

• Ha a(z) AirMini áramforráshoz csatlakozik és a Bluetooth engedélyezve marad az okostelefonon, 
azzal biztosítja, hogy minden alkalommal, amikor az okostelefon a gép közelébe kerül, a 
csatlakozás automatikusan létrejön. 

• A személyes adatok védelme érdekében a Bluetooth-on keresztül küldött adatok titkosítottak. 

• Az okostelefont egyszerre csak egy készülékkel párosítsa. 
 

Korzystanie z ustawień urządzenia z przewodnikiem 
Az  AirMini App első használatakor megjelenik a Berendezéstelepítési képernyő. Ez a interaktív 
telepítőfunkció a berendezés telepítésének elvégzésére használható.. 

Megjegyzés: Nem minden maszk kapható minden régióban.. 

A berendezés telepítését segítő funkció használatához: 

1. Koppintson a Get started (Kezdés) elemre a folyamat elkezdéséhez. 

Megjelenik a maszktípus- és modellkiválasztó képernyő. 
2. Válassza ki a maszktípust. 

3. Válassza ki a maszkmodellt. 

4. Koppintson a Continue (Folytatás) elemre. 

5. Csatlakoztassa a levegőcsövet az AirMini eszközhöz. 

6. Koppintson a Next (Tovább) elemre. 

7. Ha N20-as sorozatú AirFit™ P10-et használ az AirMini készülékhez vagy AirFit P30-at a AirMini 
maszkhoz, és párásítást szeretne használni, akkor helyezze be a HumidX™ vagy HumidX Plus 
eszközt. Ha F20-as sorozatú maszkot használ, és párásítást szeretne használni, akkor helyezze be a 
HumidX F20 eszközt. 

8. Koppintson a Next  (Tovább) elemre a párásító behelyezése után. 

9. Helyezze fel a maszkot. 

10. Koppintson a Next (Tovább) elemre. 

11. Ha N20-as, F20-as vagy F30-as sorozatú maszkot használ, csatlakoztassa a csőszerelvényt a 
maszkhoz. 

12. Koppintson a Next (Tovább) elemre. 

A segítő funkcióval végzett telepítés készen van. 
Lehetősége van a Test drive (Tesztüzem) funkcióval folytatni a Let's Go! (Indítás) elemre koppintva, 
vagy megtekintheti az AirMini Dashboard (AirMini irányítópult) lapot, ha a No Thanks (Kösz, nem) 
elemre koppint. 
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Próba 
Próba umożliwia przetestowanie terapii przy różnych poziomach ciśnienia powietrza oraz sprawdzenie 
szczelności maski. Aby skorzystać z próby, konieczne jest połączenie Bluetooth z urządzeniem 
AirMini. Upewnić się, że maska jest założona i oddychać normalnie. 

1. Dotknąć Powietrze: start. Urządzenie rozpocznie pracę przy ciśnieniu 4 cm H2O. W razie potrzeby 
dostosować położenie maski. 

2. Dotknąć Kontynuuj. W dowolnym czasie można zamknąć próbę poprzez dotknięcie Powietrze: 
stop. 

3. Dotknij Sprawdź szczelność maski. Jeśli maska pacjenta wymaga dostosowania, należy dotknąć 
Potrzebujesz pomocy? Pacjent zostanie przekierowany do ekranu rozwiązywania problemów, aby 
pomóc mu dostosować maskę. Z chwilą, gdy aplikacja AirMini wykryje, że nieszczelność jest 
naprawiona, nastąpi powrót do próby. 

4. Dotknij Zwiększ ciśnienie powietrza, aby zwiększyć ciśnienie powietrza do 7 cm H2O. 

5. Dotknij Zwiększ ciśnienie powietrza, aby przejść do końcowego ustawienia ciśnienia powietrza 
10 cm H2O. 

6. Dotknij Zakończ lub Powietrze: stop, aby ukończyć próbę. 
Uwaga:  

• W dowolnym czasie dotknij X u góry ekranu, aby zamknąć próbę. 

• Po rozpoczęciu próby pacjenta ma 3 minuty na jej ukończenie. Jeśli próba nie zostanie ukończona 
w ciągu 3 minut aplikacja AirMini przerwie przepływ powietrza. W dowolnym czasie dotknij 
Powietrze: wznów, aby kontynuować próbę. 

• Ponadto dostęp do funkcji Próba jest możliwy w dowolnym czasie z menu Więcej. 

Megjegyzés: További segítséget a támogatás  ikonra kattintva kaphat bármelyik képernyőn, ahol 
megjelenik. 
 

A Mask fit (Maszk felhelyezése) és Therapy (Kezelés) részek 
A Sleep (Alvás) képernyőn lévő funkciók két részre vannak osztva: a Mask fit (Maszk felhelyezése) és 
a Therapy (Kezelés) részekre. 

A Mask fit (Maszk felhelyezése) részből elérhető a maszk felhelyezésének tesztje. Ez a funkció arra 
szolgál, hogy segítsen felmérni és azonosítani a maszk körüli esetleges levegőszivárgásokat. 

A Therapy (Kezelés) részből a kezelési funkciók és a kényelmi beállítások érhetők el. 
 

A maszk illeszkedésének ellenőrzése 
1. A maszk használati útmutatójában leírtak szerint helyezze fel a maszkot. 

2. Koppintson a Sleep (Alvás) elemre a Navigation (Navigációs) sávban. 

Megnyílik a Sleep (Alvás) képernyő. 

3. Koppintson a Mask Fit  (Maszk felhelyezése) elemre. 

Megnyílik a Mask Fit (Maszk felhelyezése) képernyő. 
4. A Mask Fit (Maszk felhelyezése) képernyőn koppintson a START Mask Fit (Maszk felhelyezésének 

indítása) elemre. 

A készülék elkezd levegőt fújni. 
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5. Állítsa be a maszkot, a maszk párnáját és a fejpántot úgy, hogy Good mask seal (A maszk zárása 

jó) eredményt kapjon. 

6. A maszkfelhelyezés leállításához koppintson a STOP Mask Fit (Maszkfelhelyezés leállítása) 
elemre. 

Ha nem tudja elérni, hogy a maszk jól zárjon, beszéljen a szolgáltatójával. 
 

A kezelés elindítása az alkalmazás használatával 
1. Győződjön meg róla, hogy a készülék megfelelően van beállítva, és az áramellátás be van 

kapcsolva. 

2. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-kapcsolat aktív. 

Az utasításokat „A készülék és okostelefon csatlakoztatása” című részben találja. 
3. Helyezze fel a maszkot. 

4. Koppintson a Sleep (Alvás) elemre a Navigation (Navigációs) sávban. 

Megnyílik a Sleep (Alvás) képernyő. 

5. Koppintson a Therapy  (Kezelés) elemre. 

Megnyílik a Therapy (Kezelés) képernyő. 
6. Ha a SmartStart™ (Intelligens indítás) funkció be van kapcsolva, helyezze fel a maszkot, és kezdjen 

normálisan lélegezni a kezelés megkezdéséhez. Máskülönben koppintson a START  elemre a 
kezelés megkezdéséhez. 

 

A kezelés leállítása az alkalmazás használatával 
Ha a SmartStop (Intelligens leállítás) funkció be van kapcsolva, távolítsa el a maszkot, és a kezelés 

automatikusan leáll. Máskülönben koppintson a Stop  elemre. 
 

A kényelmi funkciók módosítása 
Az Ön AirMini készülékét a szolgáltató állította be az Ön szükségleteinek megfelelően, azonban 
megtörténhet, hogy Ön kisebb módosításokat szeretne végezni, hogy a kezelést kényelmesebbé 
tegye. A Ramp Time (Felfutási idő), Pressure Relief (Nyomáscsökkentés), SmartStart (Intelligens 
indítás) és SmartStop (Intelligens leállítás) funkciók a Sleep (Alvás) opciók képernyőn állíthatók be. 

Megjegyzés: Először az ápolási szolgáltatónak engedélyeznie kell a Pressure Relief 
(Nyomáscsökkentés) funkciót. 

A komfortfunkciók eléréséhez: 

1. Koppintson a Sleep (Alvás) elemre a Navigation (Navigációs) sávban. 

Megnyílik a Sleep (Alvás) képernyő. 

2. Koppintson a Therapy (Kezelés) elemre . 

3. Az Options (Opciók) elemre koppintva megnyílik a Sleep options (Alvási opciók) képernyő. 

A Sleep options (Alvási opciók) képernyőn megjelennek a jelenlegi komfortbeállításai. 
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Felfutás 

A felfutás azt az időszakot jelöli, amelynek során a nyomás fokozatosan nő egy alacsonyabb, 
kényelmesebb kiindulási értékről az előírt kezelési nyomásra. 
 

A Ramp Time (Felfutási idő) beállítása lehet Off (Ki), 5 és 45 perc közti érték vagy Auto (Automatikus). 
Ha a Ramp Time (Felfutási idő) Auto (Automatikus) értékre van állítva, a készülék észleli, amikor Ön 
elalszik, és a nyomás ezután emelkedik automatikusan az előírt kezelési nyomásértékre. 
 

A Ramp Time (Felfutási idő) beállítása: 

1. Koppintson a Sleep (Alvás) elemre a Navigation (Navigációs) sávban. 

Megnyílik a Sleep (Alvás) képernyő. 

2. Koppintson a Therapy (Kezelés) elemre . 

3. Az Options (Opciók) elemre koppintva megnyílik a Sleep options (Alvási opciók) képernyő. 

A Sleep options (Alvási opciók) képernyőn megjelennek a jelenlegi komfortbeállításai. 
4. Koppintson a felfutási idő aktuális beállítására. 

5. Jelölje ki a kívánt beállítást. 

6. Koppintson az OK elemre. 

Az Ön által kijelölt beállítás jelenik meg. 
Megjegyzés: A kezelési szakasz megkezdése után a beállítás nem módosítható. A beállítás 
módosításához le kell állítani a kezelést, módosítani a beállításokat, majd ismét el kell kezdeni a 
kezelést. 
 

Pressure Relief (Nyomáscsökkentés) 

Ha a Pressure Relief (Nyomáscsökkentés) funkció engedélyezve van és be van kapcsolva, 
könnyebbnek érezheti a kilégzést. Ez segíthet hozzászokni a kezeléshez. 
 

A nyomáscsökkentés be- vagy kikapcsolásához: 

1. Koppintson a Sleep (Alvás) elemre a Navigation (Navigációs) sávban. 

Megnyílik a Sleep (Alvás) képernyő. 

2. Koppintson a Therapy (Kezelés) elemre . 

3. Az Options (Opciók) elemre koppintva megnyílik a Sleep options (Alvási opciók) képernyő. 

A Sleep options (Alvási opciók) képernyőn megjelennek a jelenlegi komfortbeállításai. 
4. Ha a szolgáltatója engedélyezte a Pressure Relief (Nyomáscsökkentés) funkciót, akkor Ön saját 

igényeinek megfelelően be-  vagy kikapcsolhatja . 
 

SmartStart (Intelligens indítás) 

Ha a SmartStart (Okos indulás) be van kapcsolva, a kezelés a maszkba történő első kilégzésnél 
automatikusan elindul. 
 

A SmartStart (Intelligens indítás) be- vagy kikapcsolásához: 

1. Koppintson a Sleep (Alvás) elemre a Navigation (Navigációs) sávban. 

Megnyílik a Sleep (Alvás) képernyő. 

2. Koppintson a Therapy (Kezelés) elemre . 
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3. Az Options (Opciók) elemre koppintva megnyílik a Sleep options (Alvási opciók) képernyő. 

A Sleep options (Alvási opciók) képernyőn megjelennek a jelenlegi komfortbeállításai. 

4. Kapcsolja be  vagy ki  a SmartStart (Intelligens indítás) opciót, hogy megfeleljen a 
szükségleteinek. 

 

SmartStop (Intelligens leállítás) 

Amikor a SmartStop (Intelligens leállítás) be van kapcsolva, a maszk levétele után néhány 
másodperccel a kezelés automatikusan leáll. 
 

A SmartStop (Intelligens leállítás) be- vagy kikapcsolásához: 

1. Koppintson a Sleep (Alvás) elemre a Navigation (Navigációs) sávban. 

Megnyílik a Sleep (Alvás) képernyő. 

2. Koppintson a Therapy (Kezelés) elemre . 

3. Az Options (Opciók) elemre koppintva megnyílik a Sleep options (Alvási opciók) képernyő. 

A Sleep options (Alvási opciók) képernyőn megjelennek a jelenlegi komfortbeállításai. 

4. Igény szerint kapcsolja be  vagy ki  a SmartStop (Intelligens leállítás) opciót. 
 

Menu Więcej 
Menu Więcej umożliwia dostęp do: 

• Przewodnik użytkownika aplikacji AirMini  

• Przewodnik użytkownika urządzenia AirMini 

• Serwis internetowy pomocy technicznej AirMini 

• Konfiguracji sprzętu 

• Funkcji Próba. 

Pacjent może także przesłać dane dotyczące snu do chmury. Dotknąć Prześlij dane teraz, a dane 
zostaną przesłane do chmury. 

Uwaga: 

• Urządzenie AirMini musi być połączone Bluetooth, a smartfon musi mieć włączone połączenie z 
Internetem. 

• Przesłane zostaną tylko dane, które nie zostały wcześniej przesłane do chmury. 

• Aby ponownie przesłać wszystkie dane z urządzenia AirMini, pacjent musi odinstalować/ponownie 
zainstalować aplikację AirMini, ustanowić połączenie Bluetooth z AirMini i dotknąć Prześlij dane 
teraz. 
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Dashboard (Irányítópult) 
A Dashboard (Irányítópult) áttekintést nyújt a kezelési adatokról. 

Megjegyzés: A legújabb kezelési adatok megtekintéséhez szinkronizálnia kell az AirMini eszközt az 
AirMini app alkalmazással. 
 
 

 

myAir pontszám (összesen 100 pont) 

Az előző éjszakai kezelésre vonatkozó összesített pontszámmal szolgál az alábbi négy fő 
szempont elemzése alapján: használati idő, maszkzárás, óránkénti események és maszk 
fel/le események. Minél magasabb az összpontszám, annál jobb. 

Az előző napok myAir pontszámaihoz a következőképpen férhet hozzá: 

1. Válassza ki a dátumot a Dashboard (Irányítópult) myAir pontszáma fölött. 

A myAir pontszám összefoglalója az előző 30 nap pontszámait jeleníti meg. 
2. Az egyes napok pontszámainak részletezése az adott dátumra koppintva tekinthető 

meg. 
 

 

Usage hours (Használati idő) (70 pont)  

Az előző éjszaka kapott kezelés hosszát jeleníti meg, óra egységekben. Minél hosszabb 
ideig alszik úgy, hogy közben kezelés zajlik, annál magasabb a pontszám. Ha 1 órán át 
zajlik a kezelés, 10 pontot kap, ha 6 órán át, 60 pontot. Legfeljebb 70 pont érhető el. 

 

Mask seal (Maszk zárása) (20 pont) 

Segít felmérni, hogy milyen jól zár a maszk, és azonosítani a maszk körüli esetleges 
levegőszivárgásokat. Minimális maszkszivárgás esetén 20 pont, mérsékelt szivárgás 
esetén 10–15 pont, erősebb szivárgás esetén pedig 0–10 pont jár. 

Ha alacsony a pontszáma, próbálja beigazítani a maszkot. 

Ha nem tudja elérni, hogy a maszk jól zárjon, beszéljen ápolási szolgáltatójával. 

 

Events per hour (Óránként bekövetkezett események száma) (5 pont) 

Ezt a pontszámot a kezelési időszakban óránként átlagosan bekövetkező események 
(apnoék és hypopnoék) száma határozza meg. 
 

 

 

Mask on/off events (Maszklevételi és -felvételi események) (5 pont) 

Jelzi, hány alkalommal lett eltávolítva a maszk. Minél kevesebbszer vette le és helyezte 
vissza a maszkot az éjszaka folyamán, annál több pontot kap. 

 

Pressure (Nyomás) 

Megjeleníti a nyomást, amely egyenlő vagy kevesebb mint az AirMini által szállított 
legmagasabb nyomás az előző éjszakai kezelése túlnyomó részében. Ez a mérés nincs 
hatással a kapott pontok számára, de jelzi, hogy mennyi légnyomásra volt szükség az 
alvási rendellenesség miatti légzése hatékony kezelésére. 
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About AirMini (AirMini névjegy) 
Az About AirMini (AirMini névjegy) képernyő az alábbi információkkal szolgál az AirMini készülékről: 

• Total usage hours (Teljes használati órák) – az AirMini működésének összes óraszáma 

• Firmware version (Firmware verzió) – az AirMini készüléken jelenleg telepített firmware verziója 

• Last synced (Utolsó szinkronizálás) – az okostelefonnak az AirMini készülékkel történt utolsó 
szinkronizálása óta eltelt időszak 

Az About AirMini (AirMini névjegy) képernyő eléréséhez koppintson az About AirMini machine 
(AirMini készülék névjegye) elemre a More (További) menüben. 
 

Utazás 
AirMini készülékét bárhová magával viheti. 
Biztosítsa, hogy megfelelő hálózati adaptere legyen az úticéljához. Hálózati adapter vásárlásához 
szükséges információért forduljon a szolgáltatóhoz. 
 

Repülés 
Néhány légitársaság nem sorolja az orvosi készülékeket a kézipoggyászokhoz, és ezért az AirMini 
lehet, hogy nem számít a kézipoggyász korlátozásai alá. Ellenőrizze a légitársaságnál az erre vonatkozó 
irányelveket. 
 

AirMini készülékét repülőgépen is használhatja, mivel megfelel az Egyesült Államok Szövetségi 
Légügyi Hatósága (Federal Aviation Administration, FAA) előírásainak. 

A légi utazásnak való megfelelőségre vonatkozó igazolások a www.resmed.com weboldalról 
letölthetők és kinyomtathatók. 
 

Az AirMini repülőgépen történő használatához: 

• Miközben a készülék tápforráshoz csatlakozik, tiltsa le a Bluetooth funkciót; ehhez nyomja meg és 
tartsa legalább tíz másodpercig nyomva a Bluetooth gombot , amíg a jelzőfény fehérre nem vált. 

• Ne használja az AirMini app alkalmazást. 

• A kezelés megkezdéséhez használja a készüléken található Start/Stop gombot . 

• A Bluetooth funkció ismételt bekapcsolásához (vagy a repülés üzemmódból való kilépéshez) 
nyomja meg a Bluetooth gombot. 
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Hibaelhárítás 
Ha probléma jelentkezik, próbálja ki a következő javaslatokat. Ezenkívül tekintse át az AirMini készülék 
felhasználói útmutatóját is. Ha nem tudja megoldani a problémát, forduljon a helyi ResMed 
kereskedőhöz vagy ResMed irodához. 
 

Probléma / lehetséges ok Megoldás 

Nem tudok Bluetooth-kapcsolatot létesíteni. 

Lehet, hogy a Bluetooth-funkció le van tiltva.. Ellenőrizze okos eszközén, hogy engedélyezve van-e a 
Bluetooth-funkció . 

 Ellenőrizze az AirMini készüléken, hogy engedélyezve van-e a 
Bluetooth-funkció. Amikor a Bluetooth-jelzőfény a készüléken 

kéken kezd villogni , a készülék készen áll a párosításra. 

 Csatlakoztassa újra és párosítsa az AirMini készüléket és az 
okos eszközt. További információkat „A készülék és az okos 
eszköz csatlakoztatása” c. részben talál. 

 Ha ezekkel a megoldásokkal nem szüntethető meg a 
probléma, próbálja újraindítani az okos eszközt. 

 Ha nem lehet Bluetooth-kapcsolatot létesíteni az AirMini 
készülék és az AirMini App alkalmazás között, akkor is 
lehetőség van a kezelés elindítására a készüléken lévő Start 
gomb megnyomásával. 

Lehet, hogy a Bluetooth-kapcsolata gyenge. Biztosítsa, hogy az AirMini készülék a potenciális 
zavarforrásoktól (pl. mikrohullámú sütőktől, WLAN-
útválasztóktól, vezeték nélküli telefonoktól) távol legyen 
elhelyezve. 

 Ha nem lehet Bluetooth-kapcsolatot létesíteni az AirMini 
készülék és az AirMini App alkalmazás között, akkor is 
lehetőség van a kezelés elindítására a készüléken lévő Start 
gomb megnyomásával. 

Lehet, hogy a készülék repülőgép üzemmódban van. 
Ha fehér fény  látható az AirMini készülékén, akkor a 
készülék repülőgép üzemmódban van. 
A repülőgép üzemmód letiltásához nyomja meg a Bluetooth-
gombot a készülékén legalább 3 másodpercig. 

Amint letiltotta a repülőgép üzemmódot, és a Bluetooth-

jelzőfény az AirMini készüléken elkezd kéken villogni , a 
Bluetooth engedélyezve van a készüléken, és a készülék 
készen áll a párosításra. 

 Ha nem lehet letiltani a repülőgép üzemmódot, akkor is 
lehetőség van a kezelés elindítására a AirMini készüléken 
lévő Start gomb megnyomásával. 

A Bluetooth-jelzőfény folyamatosan fehéren világít az AirMini készülékemen. Nem tudom párosítani a 
készülékemet. 
A Bluetooth le van tiltva. Nyomja meg a Bluetooth gombot az AirMini készülékén 

legalább 3 másodpercig. Amikor a Bluetooth-jelzőfény kéken 

kezd villogni , a készülék készen áll a párosításra. 
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Probléma / lehetséges ok Megoldás 
A készüléklistában megjelenik az AirMini készülék, de nem 
tudok kapcsolatot létrehozni. 

A készülékhez való kapcsolódási szándék megerősítése 
érdekében koppintson a készülék nevére a készüléklistán. 

Nem kerültek elküldésre a kezelési adataim. 

Lehet, hogy a Bluetooth funkció le van tiltva. Biztosítsa, hogy a Bluetooth engedélyezve legyen az okos 

eszközén . 

 A Bluetooth-gomb megnyomásával biztosítsa, hogy a 
Bluetooth-funkció engedélyezve legyen az AirMini 

készüléken. A Bluetooth-jelzőfénynek ekkor kéken  kell 
villognia a készüléken. 

 Csatlakoztassa újra és párosítsa az AirMini készüléket és az 
okos eszközt. További információkat „A készülék és az okos 
eszköz csatlakoztatása” c. részben talál. 

 Ha ezekkel a megoldásokkal nem szüntethető meg a 
probléma, próbálja újraindítani az okos eszközt. 

Lehet, hogy az okos eszköz repülőgép üzemmódban van. Kapcsolja ki a repülőgép üzemmódot az okos eszközén. 

Levegő szivárog a maszk körül, vagy a maszk túl hangos. 

Lehet, hogy a maszk helytelenül lehet felhelyezve. Biztosítsa, hogy a maszk helyesen legyen felhelyezve. 
Tekintse át a maszk használati útmutatójában a felhelyezésre 
vonatkozó utasításokat, vagy használja a maszk felhelyezése 
funkciót az AirMini App alkalmazásban a maszk 
illeszkedésének és zárásának ellenőrzésére. 

Lehet, hogy az AirMini rendszer nem megfelelően lett 
összeszerelve. 

Ellenőrizze, hogy az AirMini rendszer megfelelően lett-e 
összeszerelve. Az AirMini használati útmutatójában 
megtalálhatók az AirMini készülék összeszerelésére 
vonatkozó információk. 

A maszkban túl alacsony a levegő nyomása, vagy úgy érzem, hogy nem kapok elég levegőt. 

Lehet, hogy a felfutás éppen folyamatban van. Az AirMini App alkalmazással ellenőrizze, hogy a felfutási idő 
komfortfunkciója engedélyezve van-e. Ha igen, várja meg, 
amíg a légnyomás megemelkedik, vagy kapcsolja ki a 
felfutási idő funkciót az AirMini App segítségével. 

Lehet, hogy a HumidX vagy a szellőzőnyílás eltömődött. Vizsgálja meg, hogy nem tömődött-e el vagy nem sérült-e 
meg a HumidX és a szellőzőnyílás. Az AirMini App 
felhasználói útmutatójában megtalálhatók a tisztításra és 
karbantartásra vonatkozó információk. 

A HumidX nedves lehet. A kezelés megkezdésekor a HumidX száraz kell, hogy legyen. 
Határozza meg, hogy a HumidX nedves-e, és cserélje ki, ha 
szükséges. 

Nem tudom elindítani a kezelést. 

Lehet, hogy a készülék nincs csatlakoztatva a hálózatra. Csatlakoztassa a tápegységet, és biztosítsa, hogy a dugasz 
teljesen be legyen dugva. A tápegységen ki kell, hogy 
gyulladjon a zöld jelzőfény. 

 Biztosítsa, hogy az AirMini készülék Start/Stop gombja fölötti 
zöld jelzőfény is világítson. 
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Probléma / lehetséges ok Megoldás 

A kezelésem leállt. 

Lehet, hogy a levegőcső levált. Gondoskodjon róla, hogy a levegőcső megfelelően 
csatlakozzon. Nyomja meg a Start/Stop gombot az AirMini 
készüléken a kezelés folytatásához. 

Lehet, hogy erős maszkszivárgást tapasztal, amikor a 
SmartStop (Intelligens leállítás) funkció engedélyezve van. 

Biztosítsa, hogy a maszk helyesen legyen felhelyezve. 
Tekintse át a maszk használati útmutatójában a felhelyezésre 
vonatkozó utasításokat, vagy használja a maszk felhelyezése 
funkciót az AirMini App alkalmazásban a maszk 
illeszkedésének és zárásának ellenőrzésére. 

 Vagy tiltsa le a SmartStop (Intelligens leállítás) funkciót. 

Nem tudom beolvasni a QR-kódot az AirMini készülék párosításához. 

Lehetséges, hogy a fényképezőgép nem fókuszál vagy 
meghibásodott, vagy a QR-kód címkéje megsérült. 

Párosítsa az AirMini készüléket manuálisan: ehhez írja be a 
készülék hátulján található négy számjegyű kulcsot az okos 
eszközébe. 

A QR-kód címkéje nem olvasható. Forduljon a szolgáltatójához. 

A Start/Stop gomb fölötti lámpa zölden villog. 

Hiba jelentkezett az AirMini készüléken. Csatlakoztassa le az AirMini készüléket a tápforrásról. Várjon 
néhány másodpercet, majd csatlakoztassa újra. 

 Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a 
szolgáltatójához. Ne nyissa ki az AirMini készüléket. 

Szárazságot tapasztalok, vagy száraz vagy eldugult az orrom. 

Lehet, hogy a maszk helytelenül lehet felhelyezve. Igazítsa be, és helyezze fel újra a maszkot a jobb zárás 
érdekében. Biztosítsa, hogy ne szivárogjon levegő belőle. 
Tekintse át a maszk használati útmutatójában a felhelyezésre 
vonatkozó utasításokat, vagy használja a maszk felhelyezése 
funkciót az AirMini App alkalmazásban a maszk 
illeszkedésének és zárásának ellenőrzésére. Ha a maszk jól 
illeszkedik, próbálja ki a HumidX Plus eszközt. 

Párásításra lehet szükség. Próbálja ki a kezelést a HumidX használatával. 

Egy vízmentes párásító használata során kényelmetlen vízcseppek jelennek meg az orromon, a maszkban és a 
levegőcsőben. 

A páratartalom szintje túl magas. Ha a következőket használja: HumidX vagy HumidX F20: 
Távolítsa el a párásítót, és próbálkozzon párásítás nélküli 
kezeléssel. 

 Ha a HumidX Plus eszközt használja, próbálja ki helyette a 
HumidX eszközt. Ez segít csökkenteni a vízcseppek 
kialakulását. 

 Ha továbbra is jelentkezik probléma, forduljon a 
szolgáltatójához. 

Megjegyzés: a környezet páratartalmának megváltozása esetén szükségessé válhat vízmentes 
párásító használata. 
 

Kijelzett értékek 

Érték Tartomány Kijelzés felbontása 
Nyomásérzékelő a levegőkimeneti nyílásnál: 
Maszknyomás 4–20 cmH20 (4–20 hPa) 0,1 cmH2O (0,1 hPa) 
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További információk 
A készülék tisztítására és karbantartására, valamint a hibakeresésre és egyéb műszaki specifikációkra 
vonatkozóan lásd az AirMini készülék felhasználói útmutatóját. 
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