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VAROVÁNÍ  
 

 Nikdy nemanipulujte s připojeným zvlhčovačem a přístrojem ResMed S9, 
když je v nádržce voda. 

 Zvlhčovač se může napojovat či odpojovat, jen pokud je nádržka na vodu vyprázdněná. 

 Nepřepravujte přístroj ResMed S9 s připojeným zvlhčovačem. 

 Nepřeplňujte nádržku na vodu. 

 Nepoužívejte do vody žádná aditiva (např. vonný olej, parfém, sůl, minerální vodu). 

 Před použitím si pečlivě přečtěte přiložený podrobný návod k obsluze (User Guide). 

 
 
 
 
 
 
1. Napojení zvlhčovače 

 
Přiložte zvlhčovač H5i a přístroj ResMed S9 
k sobě a vzájemně je proti sobě přitlačte, až dojde 
k zacvaknutí spojovacího mechanismu. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
2. Připojení hadice ClimateLine 

 
Na zadní straně přístroje sejměte černý gumový 
kryt konektoru. Konec hadice s oranžovým 
konektorem nasuňte na výstupní otvor. Pootočte 
koncovkou hadice ve směru hodinových ručiček, 
až do zacvaknutí obou konektorů. 
 
Koncovkou hadice otáčejte výhradně za šedou 
gumovou část! 
 
Při použití standardní hadice pouze nasuňte 
libovolný konec na výstupní otvor. 
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3. Plnění nádržky na vodu 
 

Odjistěte víko zvlhčovače odsunutím západky 
směrem vpravo a zvedněte víko zvlhčovače. 
Vyjměte nádržku na vodu. 
Naplňte nádržku vodou po značku MAX. Použijte 
pouze sterilní destilovanou vodu z lékárny nebo 
převařenou vychlazenou vodu z vodovodu. 
Nádržku vraťte do přístroje a zavřete víko. 
 
Každé ráno vždy zbylou vodou vylijte! 
 
Nemanipulujte s přístrojem, pokud je v komoře 
zvlhčovače nádržka s vodou! 
 

 

 
 
4. Údržba zvlhčovače 

 
1x týdně vyjměte nádržku z přístroje, demontujte 
na jednotlivé díly a odstraňte usazeniny. 
Jednotlivé díly lze umýt v myčce. K odstranění 
vodního kamene na stěně nádržky použijte roztok 
potravinářské kyseliny citronové.   
 

Dbejte o čistotu nádržky! 

 

 

 

 
 
5. Odpojení zvlhčovače 

 
Vyjměte nádržku na vodu. Na zadní straně 
zvlhčovače zatlačte na aretační tlačítko a oddělte 
zvlhčovač od přístroje ResMed S9. 

 

Před odpojením se přesvědčte, že v nádržce 

zvlhčovače není voda!  

 

 


