LED-alarmindikator for å varsle deg om
endringer som kan påvirke behandlingen

Hjem-knapp for å returnere til
hjemmeskjermen når som helst
Start-/stoppknapp for å starte behandling
Innstillingshjul for navigering og endring av alternativer

Hurtigveiledning
Norsk

Les hele brukerveiledningen for Lumis™ før bruk.

Oppsett
1

b

2

a
Sett apparatet på et stabilt underlag, ta tak
i holdeklipsen på baksiden av apparatet og
trekk oppover for å åpne.

(a) Sett strømkontakten i apparatets
strøminngang og (b) press holdeklipsen ned
for å sikre på plass.

Merk: Holdeklipsen er vist i åpen posisjon.

Koble en av endene på strømledningen
i strømforsyningsenheten og den andre
enden i strømuttaket.

3

Koble luftslangen godt til luftuttaket plassert
på apparatets bakre del.

4

Den monterte masken kobles godt til den
ledige enden av luftslangen. Trykk start/
stopp for å begynne behandlingen.

Lumis med HumidAir
Hvis du har et Lumis-apparat med HumidAir™, fyller du fukteren slik:

1

Åpne fukteren og fyll med vann opptil
merket for maksimalt vannivå.

2

Lukk fukteren og sett inn i siden på
apparatet.

Oppvarmet fukting gir avlastning fra tørrhet og kongestion, og er utformet for å gjøre behandlingen
mer behagelig.

Venne deg til behandling
Hvis du er førstegangsbruker, trenger du kanskje litt tid til å bli vant til behandlingen. Dette er ikke
uvanlig, da det tar de fleste pasienter mellom én og to uker å venne seg til lufttrykket.
Overkomme symptomer ved å endre komfortinnstillinger
Hvis du har problemer med å venne deg til behandlingen, kan du bruke komfortfunksjonene til
Lumis.
•• Problemer med å sovne – Hvis du har problemer med å sovne med høyt trykk, slår du på Rampe
eller øker Rampetid.
•• Oppblåst følelse – Hvis du opplever en litt oppblåst følelse av å ha svelget luft, slår du på Rampe
eller øker Rampetid.
•• Følelse av å ikke få nok luft – Hvis det kjennes som du ikke får nok luft, slår du Rampetid av.
Slik endrer du rampetiden:

1. Trykk på
innstillingshjulet
for å gå til Mine
alternativer.

2. Drei
innstillingshjulet
for å utheve
Rampetid, og
trykk deretter for
å velge den.

3. Drei
innstillingshjulet
for å justere til
ønsket innstilling.

4. Trykk på
innstillingshjulet
for å lagre
endringen.

Hvis du har et Lumis-apparat med HumidAir, har du flere komfortfunksjoner tilgjengelige som hjelper
med å gjøre behandlingen din mer komfortabel.
•• Tørr eller rennende nese – Hvis du får tørr eller rennende nese, justerer du fuktighetsnivået ved
å skru det opp.
•• Vanndråper (kondens) – Hvis du får vanndråper på nesen, masken eller luftslangen, justerer du
fuktighetsnivået ved å skru det ned.

Rengjøring
1. Vask luftslangen i varmt vann med et mildt rengjøringsmiddel.
Skal ikke vaskes i vaskemaskin eller oppvaskmaskin.
2. Skyll luftslangen grundig og heng opp til tørk unna direkte sollys og/eller varme.
3. Tørk av utsiden av apparatet med en tørr klut.
Hvis du har et Lumis-apparat med HumidAir, rengjør du fukteren ifølge trinn 1 og 2.
Se brukerveiledningen for masken for detaljerte instruksjoner om rengjøring av masken.

Regelmessig kontroll og utskifting av deler
Det er viktig for din komfort og helse at du regelmessig kontrollerer og skifter ut deler og rekvisita.
Jevnlig utskifting av deler og rekvisita hjelper med å sikre at du mottar optimal behandling og fortsatt
komfort.
Se brukerveiledningen for Lumis for detaljerte instruksjoner om kontroll av apparatet. Ta kontakt med
helsepersonellet for informasjon om utskiftingsplanen.
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