
 .� ����دم ا����دة إذا 
دث أي �����

 ���
+د �
دث ز��دة �"�رة () ا���' أ&��ء ا��ر
$� ا��"�رة �ن ا��#���� "���!�ر ا ����ن ا�����ر، ��� �ؤدي إ�� ا�
���0  ��/$�ل ��رار ا��"دال ا����دة، ����ك إ��(� ���دات

، )ا����ر "���
1ل ا�ذا�)

��
 إذا ا���ر 
�م ا��رح () ا��زا�د "#د ا��رات ا�/$�$� ا و�� �ن ا��"دال ا����دة، ا��!ر أ�4�0) ا�ر���3 ا�0
�&ل ا��7ز��ن أو 


�ث أن ذ�ك ��ؤدي إ�� إ�#�ف أداء ا��#���� "���!�ر 

و��ب �و�) ا�
ذر �3د و�9 
����دة "
�ث ��ون ا�?!�ء ا�?��ق =�ر �وا�; ��ط' ا��رح و� ���1; 
�ث أن ذ�ك ��ؤدي إ�� إ�#�ف أداء ا��#���� 

�&ل ا���دام ا��?ط () 13ج �/ر
�ت ا���ق ا�ور�د�� أو ��دا"�ر 
) 13ج �/ر
�ت ا��?ط، أو ا����دات ا�
�و�� وا��را+"� ا����ررة () 13ج 3دوى ا��روح، أو 

�B�د �ن 
���� ا����دة و����� ا �"وب ا���0ل "�� "
�ث � 

���!�ر "� ��"�ب 
�ث +د �ؤدي ذ�ك إ�� إ�#�ف أداء ا��#���� "

3$� ) "����ه ا�رأس
 ��وا4ل 
ول ا �"وب و�/$�ل ا
���ل إ�3+� �د(ق ا ����ن

+م، إن أ��ن، "�
ر�ك ���ز 
إ�� �ط�ق ا��0و�ر ا��/ط#) أو 

+د �ؤدي ا���دام أي �زء �ن ھذا ا��ظ�م 3$� أ�&ر �ن �ر�ض إ�� 

؛ )ز��دة ا �م، ز��دة ا�
�رار، �0ر�ف ا��رح
؛ )ز��دة ا�
�رار وا�����ب أو أي �����

 ا���ص "ك، �ر�� ا���0ل "���ورد ا��
$)  ��زة ا�#���� "���روح

 ا�/��ون ا��7درا�) �$و���ت ا���
دة ا �ر���� ���' ""�9 ھذا ا����ز أو ا����4ره "وا�ط� ط"�ب أو "��ًء 3$� ط$"; (/ط

+د ���"ب +!ور ا��رح ا���(� أو ا�رط"� أو �� إ�� ذ�ك () إ�3+� �و�0ل 

(�) � ���' "���راق ا ����ن، ��� أ��� +د 
وا��ر���ت �3دة 3$� ا���ء و�#�ل ��ًدا 

 :ا�OxySpur �/01و�9 ���دات 

إذا ��ت +$/�ً �ن أن �$د ا��ر�ض �ن ��
�ل ��دة �0/�  .��ب ا���دام ��دة وا+�� �$�$د +"ل و�9 ا����دة ا�01/� :�1
ظ�
 .� "د�ً �ن ذ�ك+و��، (���L ��0' "����دام ���دة =�ر �0/

 . ��0ُOxySpurت ھذه ا����دة "01ق أ+وى �ن ا0Mدارات ا���"/� �ن ���دة  :�1
ظ�

أزل �زءاً  .+م "�د(�4 ا��زء ا�01ق "�د�ك +"ل ا����دام .�#�ل ا��واد ا�01/� ا�?روا��� ا�����4 "��7ءة أ�"ر �3د �د(���4 •
 �ن ا����دة) ا���4) ا�?روا�)(�ن ا�"ط��� ا�!�7(� ��!ف ا��زء ا�01ق 

�!�ر إ�� أ3$� �3د�� ��ون ا��ر�ض وا+�7ً أو /+م "�و��; ا���0دة "
�ث ��ون ا �"وب ا�ذي ��رج ���� () و�9 3$وي •
��1
��م أو ا��"�
� 3����OxyGeniد ذ�ك 3$� ��9 ا���' �ن د�ول ا �"وب �3د�� �ز�ل ا��ر�ض  .���$/ً��� 

أ&��ء إزا�� ا��0ف ا�&��) �ن ا�"ط��� ) ��ب ا�ذي �
�وي 3$� ا��3�/7ت  3$�ا��(�9 ا����دة و�$ّ��� () ������  •
 ا�"���1��� ا�!�7(�

 +م "����$�س "#���� 
ول 
�(� ا����دة ����ن ا���1س ا���د "�ن 
د ا�?!�ء ا�01ق وا��$د ا��
�ط "���رح •

��م "���$د  •L" �/ً0�$� '"0� ��
 )ا��واد ا�?روا��� ا�����4 "��
رارة وا��?ط��!ط (ا�?ط ��7رة و��زة 3$� ا�01ق 

ا�0' ا��ر�� "#دم  .ا�01ق �0�ُم ���ون +وً�� "�� ��7) �$"/�ء 3$� ا��ر�ض 
�� �و3د ا��"دال ا����دة ا����) :�1
ظ�
0ق �3د +د �$زم ا���دام �ز�ل � .ر(9 ا����دة أو إزا���� "�ن ا���"دا�ت، �� �م �ط$ب �/دم ا�ر���3 ا��ر�ري ���م ذ�ك

 .إزا�� ا����دة

 :=�ر ا�OxySpur �/01و�9 ���دات 

 .��"?) ا���دام واٍق �$�$د +"ل و�9 ا����دة �
���� ا��$د ا��
�ط "���رح �ن ا��#ط�ن :�1
ظ�

�!�ر إ�� أ3$� �3د�� ��ون ا��ر�ض وا+�7ً أو /+م "�و��; ا���0دة "
�ث ��ون ا �"وب ا�ذي ��رج ���� () و�9 3$وي •
��1
��م أو ا��"�
� 3����OxyGeniد ذ�ك 3$� ��9 ا���' �ن د�ول ا �"وب �3د�� �ز�ل ا��ر�ض  .���$/ً��� 

�$3 �
�وي ا�ذي ا�و�; ��ون أن ��ب( ا��رح �/�"ل �7�Sل �وا�; ا�ر=وي ا����ب أن �B�د. ا��رح (وق ا����دة �9 • 
 )�$��رج ���ً�� ا��3�/7 ط"��3

 ��&"�ت ا����دة () ������ ��OxySpur"?) و�9 ���دة &��و�� أو !ر�ط أو ر"�ط ��=ط أو ر"�ط �41م (وق ���دة  •

• Tظ� أن ھذا +د �ز�د �ن �طر (0ل ط"/�ت ا����
 إذا �زم ا �ر، ���ن +ط9 ا����دة، و3$� ا�ر=م �ن ذ�ك ��ب �1

واف ا����دة(��� ��#$ق "���روح !د�دة ا���'، �B�د �ن �&"�ت أي �&"ت  • �$3 ���9 

���' ذ�ك ا���0ص ا��وا4ل  .��ب ا��?ط +$�1ً 3$� ا����دة "�����ل ����ن ��1س ا����دة �9 �ط' ا��رح: �1
ظ�
���9 ا����دات ���41  .ا�زا4دة �ن ���د ا��رح دا�ل ا����دة و���ن �
/�ق ذ�ك "����دام ر"�ط ��=ط أو �ورب

 .��7ت ��=ط� ��4?ط ا���7�7 
�� ����1دام �9 ا��?ط، �ن ���دات ا

�ن =�ر ا��روري أن ��ون ���9 ا���رب 
ول 
واف ا����دة �&��ً��، و��ن +د ���' ا��7وات أو ا���ز+�ت  :�1
ظ�
+د ���"ب إ
��م ر"ط  ."�����ح �$��' "��Mرار "���$د ا��
�ط "���رح وا
���ل ا���7ض �ر��ز ا ����ن () ���ن ا��رح


��� إ���ج ���� أ�"ر �ن ا ����ن 3ن �$ك ا��) ����$��� ا��رح، (إ0دار إ�ذار ا��داد �9 �رور ا�و+ت  ���9 ا���رب إ�� ()
 ).���را�م �?ط ا ����ن () ���
� !د�دة ا��
�0ر

�B�د أن  .��0' ا��ر�� "#دم ر(9 ا����دة أو إزا���� "�ن ا���"دا�ت، �� �م �ط$ب �/دم ا�ر���3 ا��ر�ري ���م ذ�ك •

��مL" �/$?� واف
+د ���' ا��7وات أو ا���ز+�ت �$��' ا�زا4د "��Mرار "���$د ا��
�ط "���رح وا
���ل ا���7ض  .ا�

 �ر��ز ا ����ن () ���ن ا��رح، ��� +د �ؤ&ر 3$� (#���� ا��#����

 وو�#�� �OxySpurو��; +��� 

 .EO2 Concepts"  �$3YouTube.com"ا"
ث 3ن : +��ة ا��و��وب��!�ھدة (�د�وھ�ت ا��#$���ت، �ر�� ز��رة 

�وا�; أ3$� ا���م �3د�� ��ون ا��ر�ض /"
�ث ��ون ا �"وب ا�ذي ��رج ���� () و�9 3$وي OxySpur+م "�و��; ���دة 
��1
��م أو ا��"�
� 3����OxyGeniد ذ�ك 3$� ��9 ا���' �ن د�ول ا �"وب �3د�� �ز�ل ا��ر�ض  .�7ً أو ���$/ً��وا+�. 

 .��ب أن ��ون �ن ا���ل ا�و0ول إ�� +7ل �ور �$�و�0ل أو ا�07ل
 

 .��ب �&"�ت ا�/��� "!ر�ط �0ق ��/$�ل أي �?ط +د ���T 3ن ا����ز :�1
ظ�

  �OxyGeni إ� �OxySpurو�0ل ���دة 

و0ّل ا����دة إ�� أ�"وب ا��و�0ل "Lد��ل ا��زء ا�ذ�ر �ن +7ل �ور ا��و�ود 3$� ا �"وب () ا�طرف ا �&) �ن +���  •
 )دورة¼ 
وا�) (() ا���ه 3/�رب ا����3 إ�� أن �0"' &�"�� و�دو�ره  ���OxySpurدة 

•  �/$
 �$�و�� و�&"���� إ�� (وق ا����دة أو "��/رب �����$�B�د �ن 3دم �
ب ا�/��� �ن ا����دة، �ن ا����
�ن إ�!�ء 
• (
�B�د �ن ا����ح ��S"وب  .�رر أ�"وب ا��و�0ل دا�ل ا��1"س و&"�; 3$� ا��$د ا��$�م "����دام !ر�ط �0ق �را


ر�� ا�
ر��" 
ن ���ز () ا����ب ا�#$وي ا ��ن �" O2"+م "�و�0ل طرف �ور ا �&� () أ�"وب ا��و�0ل "����7ذ ا�ذ�ر ا�����  •

OxyGeni  () وا�) (إ���ه 3/�رب ا����3 �ن �1ل إد���; و�دو�ره
 )دورة¼ 


��م ����ن 3دم ��رب ا ����ن :�1
ظ�L" ��"&� د �ن أن ���9 ا�و10ت�B�. 

 


	��ل ���ز OxyGeni 

 () ا��!?"ل ���7ح �و�د ."  " ا�ر�ز �
�ل ا�ذي ا����ب 3$�  �7ل ا��!?�ل ���7ح 3$� "���?ط OxyGeni "�!?�ل +م •
 OxyGeni �ن ا�#$وي ا��زء

��0در  .�3د ا��!?�ل، ��م �!?�ل ���9 ا�$�"�ت وا��/�ط9 ا��و�ودة 3$� ا�!�!� ��7رة و��زة ��B��د ا��!?�ل ا�#�دي •
 ا��رس أ�ً�� 0وً�� ��7رة و��زة

 .OxyGeniم إر��ع دا4ً�� () و�9 ا��!?�ل إ�� أن ����ل �دة ا��#���� و�� ��OxyGeniب أن �"/�  :�1
ظ�

 "CA"، () إ�راء �#���� ذا���، �#رض ����1 ا�!�!� �$�� ��OxyGeni"دأ ���ز  •
��م �#��ن �#دل �د(ق  .، ���م 3رض �#دل �د(ق ا ����ن 3$� ا�!�!�)د+�4ق �/ر�ً"� 3(�3د ا����ل ا��#��رة ا�ذا���  •

 �?��ره إ� "وا�ط�;ا ����ن "وا�ط� �/دم ا�ر���3 ا��ر�ر�� ا���ص "ك، و� ���ن 
ُ��ري �#د�1ت ����#�ب ا�7روق  ���OxyGeni?�ر �#دل �د(ق ا ����ن () "#ض ا 
��ن 
�ث أن ���ز  :�1
ظ� •

د+�/�، (�ر��  30"�#دل أ+ل �ن ا��#دل ا�ذي �م �#���;  �&ر �ن  OxyGeniإذا �د(ق ���ز  .ھذا أ�ر ط"�#) .ا�"���4
  .ل "�/دم ا�ر���3 ا���ص "كا����رار () �$�� ا�#1ج وا���0

�#�ل "!�ل  OxyGeniأ�7ل ا�!�!� �"�!رة و�!�ر إ�� أن ) ا��ظ�م ��د" (System OK"�و�د ا��وء ا ��ر  •
'�

0ول 3$� �ز�د �ن ا��#$و��ت 
ول ��زات ���ز  .0$� ��
را�9 +��) ا���زات وا���!�ف ا �ط�ء وإ10

OxyGeni (3$� ا��وا� ،��
 و����7 ا���!�ف أ�ط�ء ا��ظ�م وإ10

ا����دة ا�ر=و�� 
  ����ن ا�����ر

 ُ��زن () در�� 
رارة ا�?ر(�
 
 


�، و���� �� ��
� ا���� �
أ���
OxySpur.  �����

 ;�
�; +�"ل �3Mدة ا�!
ن و��ب إ�3دة !
 .3OxySpur"ر أ�"وب �و�0ل ا ����ن إ�� ���دة ا��!�ر ا ����ن 

 OxyGeniھ) ���دة ���رط"� ����0 ����1دام �9 ���ز �زو�د ا ���� "� ����ن 
�$�روح ذات ���و��ت ا���' ا���و�ط� إ�� ا��ر��#7، 

ھ) ���دة ��#ددة ا�ط"/�ت ���ون �ن ط"/� ر=و�� ���رط"� ����3 ا����0ص ���ورة �"�!رة �$�روح، 
4/� ا����0ص، و���#�� �?ط�ة 


�وي ���9 ا0Mدارات 3$� +��� �د��� �
�#�ل ا�ط"/� (�4/� ا����0ص �$3 


�(ظ �رح و�
��زه، و"�� (����

() أ��� �
�وي 3$� ط"/� �ن ���T !"�) =�ر �0ق ��1س ا��رح �"�!رة، وا&��ن �ن 
�?ط�ة "ط"/� �ن =!�ء =��ق، و
د �0ق �ن ��دة 

3$� ا��روح �����7 ا���' إ�� ا�
د ا د��، �&ل أ�ر �را
ل دورة 

ا����دة ���0�ُ "
�ث ��م  
 و�9 ذ�ك "�#دل ��7) ��$"�� 

����ر ُ�#رف ھذه ا��#���� "��م ا��#���� "���!�ر ا ����ن ا�
���3د ا����دة () �و(�ر "��4 ���41 ��
/�ق ا����4م ا �&ل �$�رح �ن �1ل �و(�ر ا��!�ر ا ����ن ا�����ر �9 

OxySpur LITE  (4�� (د =روا�
(/ط �9 

 ����ن 
�ث +د �#زز !�7ء 
ا و��3 ا�د�و�� ا��د�دة، و�و��د أ�واع ا ����ن ا��3�7$��، وز��دة أ�ض 

ُ���ن أن  .���1دام أ&��ء ا��?ط

�روح ا��) ���' "!دة، ��
دد ���وى ا���' (�رة (#���� ا����دة 

 �وا�� ا��
�دام

 :() ا�
��ت ا������ �OxyGeni ُ����دم �ظ�م 

 ا��روح ا��) ���ت "�� �رو�� ��(�� �د3م ا����4م •
 ا���&ري ا�
�دا��/ر
�ت ا������ 3ن ا�ِ���ب ا�َور�د  •
 ا��/ر
�ت ا������ 3ن داء ر��و •
 ا��روح ا���ر�� ا��?ط�ة "/!ور ا��روح ا���(� أو ا�رط"� •
 ا��روح ا��) �و�د "�� �وا��ر أو +�وات ��"�� ��3/� =�ر �#رو(� ا�#�ق •

 ا��
��ط�ت وا����ظ�ت

� ����دم ا����دة إذا 
دث أي ����� .��دام���ن أن ا����دة ُ�#/�� �� �م ��ن ا���س ����7ً أو ��7وً
� +"ل ا�� :�
ذ�ر

•  ���
+د �
دث ز��دة �"�رة () ا���' أ&��ء ا��ر
$� ا��"�رة �ن ا��#���� "���!�ر ا ����ن ا�����ر، ��� �ؤدي إ�� ا�
��/$�ل ��رار ا��"دال ا����دة، ����ك إ��(� ���دات .إ�� ز��دة 3دد �رات �/��م 
��� ا����دة و��رار ا��"دا���

 OxySpurأ�7ل ���دة 

 ا����دات ا��#/�� ���00 ����1دام �رة وا
دة (/ط •
• ��
 � ����دم "#د ��ر�] ا����ء ا�10

��� 3دم ا�/درة �$3 �
�ل ا����دة، +م "Lزا���� و�ظف ا���ط/� "#���� • () 
ا����ر "���
1ل ا�ذا�)(�ن ا��رح  أ&��ء �3$�� ا����4م ا�ط"�#�� �$��م، +د ����+ص ا�وذ��، و+د ُ�زال ا ���� ا����� •

 وھ�� �� +د ��#1 ا��رح �"دو أ�"ر () ا�"دا��
• ��
إذا ا���ر 
�م ا��رح () ا��زا�د "#د ا��رات ا�/$�$� ا و�� �ن ا��"دال ا����دة، ا��!ر أ�4�0) ا�ر���3 ا�0
�&ل ا��7ز��ن أو (����ت ز���� ا�/�3دة �ن ا���م 3دم و�9 ا��واد ا��) ��د ���م ا��$د، �&ل =!�ء ا����دات أو ا�� •


�ث أن ذ�ك ��ؤدي إ�� إ�#�ف أداء ا��#���� "���!�ر  OxySpur(وق ���د ا��رح أ�7ل ���دة ) ا�دھ���ت أو ا��راھم
 ا ����ن ا�����ر

و��ب �و�) ا�
ذر �3د و�9 ) ا����ب ا�ذي �و�د "; ا��3�/7ت("�� =!�ء =��ق 3$� ���ب وا
د  ���OxySpurدة  •
����دة "
�ث ��ون ا�?!�ء ا�?��ق =�ر �وا�; ��ط' ا��رح و� ���1; 
�ث أن ذ�ك ��ؤدي إ�� إ�#�ف أداء ا��#���� ا

 "���!�ر ا ����ن ا�����ر
�&ل ا���دام ا��?ط () 13ج �/ر
�ت ا���ق ا�ور�د�� أو ��دا"�ر (��ب ا���ذ ا��دا"�ر ا�دا��3 ا�����"� �3د ا��رورة  •

) 13ج �/ر
�ت ا��?ط، أو ا����دات ا�
�و�� وا��را+"� ا����ررة () 13ج 3دوى ا��روح، أو إ�3دة �وز�9 ا��?ط (
 )ا��
�م () ���وى ا���ر () ا�دم، وا��7ر�\ () 13ج +ر
�ت ا���ري، و�� إ�� ذ�ك

 ��"?) �/��م 
��� ا��رح �1ل �3$�� ا��"دال ا����دة •
�B�د �ن 
���� ا����دة و����� ا �"وب ا���0ل "�� "
�ث � : 3ن ا����دة �3د ا���
��م ��OxyGeniب (0ل ���ز  •

 �د�ل ا���ء إ�� ا��زء ا�#$وي �ن ا �"وب أو ا����دة
 �OxyGeni 7�ُ�ك ���ز  •

• ��"
 � �/ط9 ا ��"�ب أو ��
���!�ر "� ��"�ب 
�ث +د �ؤدي ذ�ك إ�� إ�#�ف أداء ا��#���� ") Y splitter(� �/م "�و�0ل ���ز ا��/��م إ�� (ر�3ن  •

 ا ����ن ا�����ر
 آ�ر =�ر ذ�ك ا��ر(ق �9 ا��ظ�م USB"����دام أي !�
ن  OxyGeniُ���ن !
ن ���ز  •

"����ه ا�رأس(��ب و�9 أ�"وب ا����دة () أ3$� ���ن : �B�د دا4ً�� �ن و�9 ا����دة "!�ل �ر�زي (وق ا��رح •
��وا4ل 
ول ا �"وب و�/$�ل ا
���ل إ�3+� �د(ق ا ����نا��$د ا��$�م و� ���د (وق ا��رح 
�� ��م �/$�ل �طر ���9 ا

+م، إن أ��ن، "�
ر�ك ���ز : +د ��دا�ل ا��0و�ر "� !#� ا��/ط#�� وا !#� ا������ �9 "#ض ا ��زة ا�ط"�� ا�M��رو��� •
OxyGeni (4إذا �م إد��ل : ��رج �ط�ق ا !#� ا������ أو ا����' ا��وOxyGeni  إ�� �ط�ق ا��0و�ر ا��/ط#) أو

 ا !#� ا������، (�
/ق �ن أ�; �#�ل "!�ل 0
�' "#د ا�Mراء
+د �ؤدي ا���دام أي �زء �ن ھذا ا��ظ�م 3$� أ�&ر �ن �ر�ض إ�� : 3$� �ر�ض وا
د (/ط OxyGeniُ����دم �ظ�م  •

 ا��/�ل ا��$وث ��� +د �ؤدي إ�� 
دوث 3دوى
 ة وار��7ع ا�رطو"� �ن (�رات (#���� ا����داتُ���ن أن �/$ل ار��7ع در��ت ا�
رار •
ز��دة ا �م، ز��دة ا�
�رار، �0ر�ف ا��رح(��13ت �$#دوى : ا��!ر أ�4�0) ا�ر���3 ا�0
�� إذا ���ت ھ��ك •

 T��� أو أي �����؛ ;�
ز��دة ا�
�رار وا�����ب أو أي �����(ا��ز�ف ا��7رط؛ �?�ر =�ر ��و+9 () �ون ا��رح ورا4

 ؛ � �و�د ��13ت ��4��1م)�3�7ل �
��)(����� ا�

 � ��دف ھذه ا��#$���ت إ�� إ"ط�ل �#$���ت أ�4�0) ا�ر���3 ا�0
�� ا���ص "ك •
ا���ص "ك، �ر�� ا���0ل "���ورد ا��
$)  ��زة ا�#���� "���روح OxyGeniإذا ���ت �د�ك أ�4$� إ��(�� 
ول �ظ�م  •
 (ور��، �ر�� ا���0ل "ط"�"ك أو �/دم ا�ر���3 ا��ر�ر��إذا ���ت �د�ك أ�4$� أو ���وف ط"��  •
ا�/��ون ا��7درا�) �$و���ت ا���
دة ا �ر���� ���' ""�9 ھذا ا����ز أو ا����4ره "وا�ط� ط"�ب أو "��ًء 3$� ط$"; (/ط •

�����ت ا��
�دام
 

 إ3داد ا��ظ�م

 :�B�د �ن �و(ر ھذه ا�#��0ر M���ل إ3داد ا��ظ�م •
o  ن����و�د ا �OxyGeni و���ز �را+"� ا��رح 
o  ن����أ�"وب �و�0ل ا OxyGeni )أ�"وب ا��و�0ل( 
o  دة���OxySpur )م ا����دة�

دد �/دم ا�ر���3 ا��ر�ر�� �( 

 :0��3ر ا����ر�� •
o  �+دة ط�
 OxyGeniو
o  راب�OxyGeni 
o  و�3 ا��ذاب ا�رطو�����OxyGeni 

o ر ا��$د��
� 
o ورب ا��?ط أو ر"�ط ��=ط� 
o ر�ط �&"�ت! 
o �4"#�$� أ�����ت أو ��دة ���رط"� أ�رى 

 OxySpurو�9 ���دة 

 :+"ل ا�و�9
 .�ظف ��ط/� ا��رح •
+د ���"ب +!ور ا��رح ا���(� أو ا�رط"� أو �� إ�� ذ�ك () إ�3+� �و�0ل (+م "��ظ�ف ا��رح �ن ا ���� ا�����  •

 )ا ����ن
 3$� ا����T ا��$�ما��ر ���دة ���' ���ط/� ��1س ا��رح "�?ط�� ا��رح "�����ل و���د  •
 ا���دم واٍق �$�$د +"ل و�9 ���دة �0/� •

(�) � ���' "���راق ا ����ن، ��� أ��� +د : ����دم �����ت ز���� ا�/�3دة �&ل ا��7ز��ن أو ا�دھ���ت أو ا��راھم � :�1
ظ�
وا��ر���ت �3دة 3$� ا���ء و�#�ل ��ًدا �#��د ا��واد ا�����1  .�ؤدي إ�� إ�#�ف (#���� ا��#���� "���!�ر ا ����ن ا�����ر

 .�9 ا��#���� "���!�ر ا ����ن ا�����ر

 �رة وا
دة (/ط ����1دام

K

D 

�OxySpurو�ّد ا ����ن و ® 
®

ا����دة ا�ر=و��  
ا����0، ا�01/� و=�ر ا�01/�، �$�#���� "���!�ر ا ����ن ا�����ر

 �#$���ت ا����دام

 

 
 

 
ُ�
7ظ () ���ن ��ف ���� �#!B" رارة ا�?ر(�  ُ�#/م
ُ��زن () در�� 

�
 و�ف ا���

��ن ���م ��OxyGeni  �
��
�، و���� �� ، و"�%�$�ت OxyGeni"� "�ّ!� ا���
� ا���� �
أ���

� OxyGeni، وو��ة ط�,+ )USB(إس �& ��OxySpur، و�4اب، و2%�دات ا���0ر ا�

 ."�%�$�ت ا?�
�ر�+ <�4=اب ا!�ط��+ !>;�7�ام �& ا!:
�9ت "5678+ ا!�ط��+

�; +�"ل �3Mدة ا�!
ن و��ب إ�3دة !
�; إ .�/��� ���1 ا�و+ود ���Mج ا ����ن "����رار ����OxyGeniدم �و�د ا ����ن 
3"ر أ�"وب �و�0ل ا ����ن إ�� ���دة ا��!�ر ا ����ن  ��O2د(ق ا ����ن ا��/) ا��رّطب �ن ��7ذ  .�و�ً��

ھ) ���دة ���رط"� ����0 ����1دام �9 ���ز �زو�د ا ���� "� ����ن  ���OxySpurدة ا��!�ر ا ����ن 
�$�روح ذات ���و��ت ا���' ا���و�ط� إ�� ا��ر����OxySpur  ،�#7دة  :��و(ر ا����دة () !�$�ن .�روح�#1ج ا�

  .�$�روح ذات ���و��ت ا���' ا������7 إ�� أد�� 
د OxySpur LITEو���دة 

ھ) ���دة ��#ددة ا�ط"/�ت ���ون �ن ط"/� ر=و�� ���رط"� ����3 ا����0ص ���ورة �"�!رة �$�روح،  ���OxySpurدة 
وط"/� ر=و�� ���رط"� ����3 ا����0ص �9 +�وات ��وز�9 ا ����ن، وط"/� "و����ر�� (�4/� ا����0ص، 


�وي ���9 ا0Mدارات 3$� +��� �د���  .وا��� ����4��� ����ن ا����� ا�01/� 
ًدا �0ً/� �ن ��دة =ر ."?!�ء =��ق�
�#�ل ا�ط"/� (�4/� ا����0ص 3$�  .��و�0ل ا ����ن وھ) ا��) �/وم "�Lداد ا ����ن إ�� ط"/� �وز�9 ا ����ن ا�ر=و��


و�ل �وا4ل ا��روح إ�� ��دة ھ���1، 
�ث ���ص ا���4ل �ن ا�ط"/� ا�ر=و�� ا�����1 �$�رح و�
��زه، �
  .3$� ���وى رطو"� ��وازن () ا�ط"/� ا�����1 �$�رح 3$� ا��
و ا �&ل ��7رة طو�$�

() أ��� �
�وي 3$� ط"/� �ن ���T !"�) =�ر �0ق ��1س ا��رح �"�!رة، وا&��ن �ن  ���OxySpur LITE$ف ���دة 
�?ط�ة "ط"/� �ن =!�ء =��ق، و
د �0ق �ن ��دة ا�ط"/�ت ا�ر=و�� ا����رط"�، و������ أ+ل +درة 3$� ا����0ص و���#�� 

3$� ا��روح �����7 ا���' إ�� ا�
د ا د��، �&ل أ�ر �را
ل دورة  ����OxySpur LITEدم ���دة  .=روا��� ����4
 .ا����4م �3د�� �/ل ���و��ت ��' ا��رح

 .ح رطبأ
د أھداف ا�#1ج "� ����ن ھو �و(�ر إ�داد ��وا0ل و����ر �ن ا ����ن إ�� �ر
�زو�د ا��رح "� ����ن "طر�/� ���&$� �/ر�ً"� �طر�/� ا��!�ره ا�ط"�#�� () ا ���� ا�رط"�، و�9 ذ�ك "�#دل 

ُ�#رف ھذه ا��#���� "��م ا��#���� "���!�ر ا ����ن ا� .ا
�����ت ا ���� ا���زا�دة �ن ا ����ن وا��ط$و"� �������4
)CDO.(  9� ن ا�����ر����ر ا��!�ر ا �)ق ا����4م ا �&ل �$�رح �ن �1ل �و�/
���3د ا����دة () �و(�ر "���41� �4 ��

 .ا��
�م () ���و��ت ��' ا��رح، و
���� ا��رح �ن ا���7ف و
����; �ن ا��$وث ا���ر�)

���OxySpur LITEدة ��و(ر  .�9 
د =روا�) ��4) �0ق أو "دو�; ��OxySpurو(ر ���دة 
 .OxySpurو�!�ر ھ�� إ�� �1 ا0Mدار�ن "��م  .�0ق

 دوا!  ا��
�دام

ا��#���� "���!�ر ا ����ن ا�����ر ����0 �$�ر�� ا�ذ�ن �����7دون �ن �زو�د ا��رح "� ����ن 
�ث +د
ا و��3 ا�د�و�� ا��د�دة، و�و��د أ�واع ا ����ن ا��3�7$��، وز��دة أ�ض ا��رح 3ن طر�ق ز��دة إ���ج ا��و���ن، و��ّون 

 :ھو 13ج أ�واع ا��روح و���� OxyGeniا�?رض �ن ا���دام �ظ�م  .ا����1

 :�/ر
�ت ا��$د ا������ 3ن •
 داء ا���ري •
 ا�ر�ود ا�ور�دي •
• �
 3دوى �� "#د ا��را
 ا�0M"�ت ا�?�?ر���� •

 �/ر
�ت ا��?ط •
 ا���0"� ا طراف ا���"/�� •
 ُر+9 ا��$د •
 ا�
روق •
• T�$&ا�� 

و
�ث أن ا����دة +�درة 3$� ا���0ص ا��وا4ل وا�
��7ظ "�� �
ت �?ط، (�) ����"� ����1دام أ&��ء ا�
 .ُ����دم ا����دة ��و(�ر �
�م () ا�رطو"� و��و(�ر 
���� طوال �3$�� ا����4م

�روح ا��) ���' "!دة، ��
دد ���وى ا���' (�رة (#���� ا����دة 3$� ا� OxySpur"���� ���ن ا���دام ���دات 
 .ا�����د��، و��"?) أن ��م �1
ظ� ا��رح و(/� �ذ�ك

 ���) �ن ا��1�س

p 

����1دام

K l 
در�� �4و�� 30

در�� (�ر����ت 86

 در�� �4و�� 10
 در�� (�ر����ت 50



 
�B�د �ن 3دم و�ود أي �!�"ك أو أ���م �#�ق 

ھ��ك د�4ل �ر��4 +د ���"ب () 
دوث ا��داد وظل �ؤ!ر ا���داد ا 
�ر ���ًء، (/د ��ون ا���داد () ���ن 

، (/م "���"دال 

����
�  .3$� ��و��ت 

در��  131
���ب ا��?�رات ا��"�رة () در�� ا�
رارة أو ا�رطو"� (�) +د 


0ول 3$� ا داء $�
، �ر�� ا���دام ���و�3 ا��ذاب ا�رطو"� �9 

"#د ا����ل ا�#1ج و+"ل ا���دا�; 3$� �ر�ض آ�ر، ��ب ��ظ�ف ���ز 
  إ�� �#/�م ��و�ط أو ���7ض ا����وى، و(ً/� �ط"�#� و�دى ا��$وث، "وا�ط�

إن ا����دات وا��$
/�ت، "�� () ذ�ك أ��"�ب ا��و�0ل و
زم ا��ذاب ا�رطو"� وا��راب و=�رھ�، 
ا���دا��� "�"ب 0#و"� ��ظ�ف ھذه 

 
 ا���0ل

 
 

��"?) ا��"دال  .�#��د �#دل ��رار ا��"دال ا����دة 3$� ا�#د�د �ن ا�#وا�ل، ���� 
��� ا��رح و���وى ا���' و=�رھم
 �)�
أو ���"دل 3$� ) ا����دةو0ول ��' ا��رح إ�� ا 3$� وإ�� 

OxySpur".  

 أ��م 
 3ن طر�ق �دو�رھ� 3�س ا���ه 3/�رب ا����3

ا���دم �ز�ل ا�01ق ��
ب زاو�� �ن !ر�ط ا���دة 


ت ا����دة �$���3دة () إزا�� ا�01ق، &م 
ّررھ� ""طء �ن ا��$د� 

وو�9 �ز�ل ا�01ق إ�� أن ��م 

ار(9  .3ن طر�ق �دو�رھ� 3�س ا���ه 3/�رب ا����3
 زوا�� ا����دة "ر(ق "#�ًدا 3ن ا��رح &م أزل ا����دة و��$ص ���� ��� �و ��ت ����$ص �ن أي ���دة 

  .إذا وا��ت 0#و"� () إزا�� ا����دة، (��ب إروا��4 "�
$ول �$
) �#/م أو �
$ول ���&ل

+د  ).���3/�$�$�ر(�#رض ا�!�!� �#دل �د(ق ا ����ن، و��م 3ر�; "و
دة ا��$$�$�ر () ا����3 
 ُ��ري �#د�1ت ����#�ب ا��?�رات ا�"���4

OxyGeni (#�"ل ط�ل "!�#� 
0دور 0وت ��"�;  .ُ�!�ر ا��وء ا 
�ر �3د إ��ء�; إ�� أن ھ��ك ا��داد

 () ا��#$���ت �$
0ول 3$� �ز�د �ن ا��#$و��ت
و����دم "وا�ط� �/دم ا�ر���3 ا��ر�ري ��
د�د �#دل �د(ق ا ����ن، و���; � 

و����دم "وا�ط� �/دم ا�ر���3 

�ن ا����ر إ�� ا����ن (�#رض ھذه ا �واء ا�!
ن ا���"/) ا��/ر�") ��� �$) 

    •••• 
    %25252525 - 0000% 

�3��( 
�3��( 
�3��( 
 )���3ت
 )���3ت

أ3$� ���ز  "  "دا�ل ��7ذ !
ن ا�"ط�ر�� ا����ز "��1# 
"��رد أن ��
ول �وء  .ا�$ون ا 
�ر �^!�رة إ�� أن ا�"ط�ر�� +�د ا�!
ن

 

OxyGeni وف �و�ض �ؤ!ر�) ،
 .&م ��
ول �ؤ!ر ا�!
ن إ�� ا�$ون ا 
�ر ا�&�"ت

�$�ل �"�9 &واٍن &م �3د ا����ل ا�!
ن، ����ر أ�واء ���وى ا�"ط�ر�� () ا�و��ض "���

 .ا���و(ر 
�� ��م ا�
�7ظ 3$� ا�!
ن ا����ل

 +"ل ���3 18 إ�� 14 "�ن
). أ�رى ���3ت 10 - %6 (
 . وا
دة �رة ���وع 0و�)

3$� ا�!�!� و�0در ��"�; 0و�) ���وع 
 .() أ+رب و+ت ���ن

OxyGeni 30، وا��ظر ��دة 
��ب أن ��
ول �وء ا�!�
ن إ�� ا�$ون ا 
�ر �^!�رة 

��ؤدي ھذا إ�� �و+ف  
 OxyGeniا!
ن ���ز  .�$� �$��3

 أ�"�ر

 إ�ذار ا���داد

 :�3د 
دوث إ��داد
 ا 
�ر) ا���داد" (Blockage"���)ء �ؤ!ر  •

 ��0در إ�ذار 0و�) ���وع •
 أو 
�� ��م إزا�� ا���داد) ��م ا�0وت" (Mute"�����ر ���ع 0وت ا�Mذار إ�� أن ��م ا��?ط 3$� زر  •

��
 ا���!�ف أ�ط�ء ا���داد وإ10
 )��م ا�0وت( MUTEأ&��ء �
�و�� �
د�د �و+9 ا���داد، ����ك ��م 0وت ا�Mذار ا�0و�) "���?ط 3$� زر  •
�B�د �ن 3دم و�ود أي �!�"ك أو أ���م �#�ق  .OxyGeniا(
ص +��� �و�0ل ا ����ن "دًءا �ن ا�و0$� �9 ���ز  •

 ا �"وب ��� +د �ؤدي إ�� إ�3+� �د(ق ا ����ن إ�� ا��رح
ھ��ك د�4ل �ر��4 +د ���"ب () 
دوث ا��داد وظل �ؤ!ر ا���داد ا 
�ر ���ًء، (/د ��ون ا���داد () ���ن  إذا �م ��ن •

 ا��رح أ�7ل ا����دة
 .ا�
ب ا�/��� "ر(ق، و
�ول إ�3دة �ر��ب ا �"وب دا�ل ا��رح •
، (/م "���"دال () إ0دار 0وت ا�Mذار أو أ0در 0وت ا�Mذار �رة أ�رى "#د ��م ا�0وت OxyGeniإذا ا���ر  •

 ���OxySpurدة 

 إذا ا���ر ا���داد، (��0ل "���ورد ا��
$)  ��زة ا�#���� "���روح ����!�ف ا��ز�د �ن ا�
$ول •

���ل 
 ا�����& وا�


�وي ���ز  .�"�!رًة �$��ء OxySpurو���دات  ���OxyGeniب �#ر�ض ���ز �OxyGeni ����
3$� ��و��ت 
 .() ا����رو�ف أو �
ر+; أو �د�ل "; أ���م =ر�"���/ط; أو �7ّ��; أو ��#; 

131در�� (�ر����ت و  13(در�� �4و��  55+در�� �4و�� و 25-��0م �$#�ل "!�ل ط"�#) "�ن  ���OxyGeniز 
���ب ا��?�رات ا��"�رة () در�� ا�
رارة أو ا�رطو"� (�) +د  .رطو"� ��"��، "دون ��&ف% 95إ�� % 15و ) (�ر����ت

0ول 3$� ا داء % ��35ب أن �ز�د ���و��ت ا�رطو"� ا���"�� 3ن  .أو دا�$; OxyGeni) ��ون ا���&ف 3$� ���"ب ($�

، �ر�� ا���دام ���و�3 ا��ذاب ا�رطو"� �9 %35"����"� ����و��ت ا�رطو"� ا���"�� ا��) �/ل 3ن  .OxyGeniا �&ل �ن 
 .����ن ا داء ا �&ل OxyGeniا��راب �ر(9 ���وى ا�رطو"� 
ول 

 :OxySpur �)رارة ا�?ر
ُ�
7ظ ��(� ).در�� (�ر����ت 50 - 86(در�� �4و��  10 - 30: ٌ��زن () در�� . 

"#د ا����ل ا�#1ج و+"ل ا���دا�; 3$� �ر�ض آ�ر، ��ب ��ظ�ف ���ز  .USBو!�
ن  OxyGeniُ���ن إ�3دة ا���دام ���ز 
OxyGeni  ن
إ�� �#/�م ��و�ط أو ���7ض ا����وى، و(ً/� �ط"�#� و�دى ا��$وث، "وا�ط�"�����ل وإ����3م  USBو!�

��
إن ا����دات وا��$
/�ت، "�� () ذ�ك أ��"�ب ا��و�0ل و
زم ا��ذاب ا�رطو"� وا��راب و=�رھ�،  .ا�4�0) ا�ر���3 ا�0
ا���دا��� "�"ب 0#و"� ��ظ�ف ھذه ُ����دم ��رة وا
دة (/ط و� ���ن ا���دا��� �رة أ�رى "#د ا����ء ا��ر�ض �ن 

  .ا�#��0ر وإزا�� ا��$وث ���3

ا���0ل أو) www.eo2.com( ا�M��رو�) �و+#�� ز��رة (ُ�ر�� اMر!�دات، أو ا��#$و��ت �ن ا��ز�د ا �ر �ط$ب إذا
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 ا��"دال ا����دة

�#��د �#دل ��رار ا��"دال ا����دة 3$� ا�#د�د �ن ا�#وا�ل، ���� 
��� ا��رح و���وى ا���' و=�رھم •
و0ول ��' ا��رح إ�� ا 3$� وإ�� 
�(� (ا����دة "��رد ظ�ور ��13ت ا���"دال "و�وح 

 .ا +ل �رة أ�"و3ً��
OxySpurو�9 ���دة "�و�9 ���دة �د�دة، ا�"9 ا��#$���ت وا�
���ط�ت ا�واردة () +�م  •

 :ا�OxySpur �/01إزا�� ���دة 
 7أ��م و� �ز�د 3ن  3ا�01/� () ������ ��دة � �/ل 3ن  0��ُOxySpur' "�رك ���دة  •
3ن طر�ق �دو�رھ� 3�س ا���ه 3/�رب ا����OxyGeni �3ن أ�"وب ا��و�0ل أو  OxySpurا(0ل +��� ���دة  •

ا���دم �ز�ل ا�01ق ��
ب زاو�� �ن !ر�ط ا���دة  .Mزا�� ا�
د ا�?روا�) ا���4)، 0��ُ' "����دام �ز�ل �0ق ط") •
 "ر(ق OxySpurا�?روا��� ا��و�ود 3$� ���دة 


ت ا����دة �$���3دة () إزا�� ا�01ق، &م 
ّررھ� ""طء �ن ا��$د"#د �
ب ا�زاو�� "ر(ق، ا���دم ا��ز�ل  •�
وو�9 �ز�ل ا�01ق إ�� أن ��م  3OxySpurن طر�ق ا�!د �ن ا����ب و�ز�ل ا�01ق ا�ط")، "ّدل �� "�ن !د ���دة  •


ر�ر ا����دة "�����ل �ن ا��$د� 

  :=�ر ا�OxySpur �/01إزا�� ���دة 
3ن طر�ق �دو�رھ� 3�س ا���ه 3/�رب ا����OxyGeni �3ن أ�"وب ا��و�0ل أو  OxySpurا(0ل +��� ���دة  •

زوا�� ا����دة "ر(ق "#�ًدا 3ن ا��رح &م أزل ا����دة و��$ص ���� ��� �و ��ت ����$ص �ن أي ���دة 

إذا وا��ت 0#و"� () إزا�� ا����دة، (��ب إروا��4 "�
$ول �$
) �#/م أو �
$ول ���&ل :�1
ظ�

 �OxyGeniزات ���ز �

�#رض ا�!�!� �#دل �د(ق ا ����ن، و��م 3ر�; "و
دة ا��$$�$�ر () ا����O2 –  �3د(ق ا ����ن  •
ُ��ري �#د�1ت ����#�ب ا��?�رات ا�"����OxyGeni ��4$ف �#دل �د(ق ا ����ن ا��#روض 
�ث أن ���ز 

�OxyGeni!�ر ا��وء ا ��ر �3د إ��ء�; إ�� أن  –) ا��ظ�م ��د( �System OKؤ!ر  •
ُ�!�ر ا��وء ا 
�ر �3د إ��ء�; إ�� أن ھ��ك ا��داد –) ا���داد( �BLOCKAGEؤ!ر  •

() ا��#$���ت �$
0ول 3$� �ز�د �ن ا��#$و��ت) إ�ذار ا���داد( Blockage Alarmار�9 إ�� +�م  .���وع
و����دم "وا�ط� �/دم ا�ر���3 ا��ر�ري ��
د�د �#دل �د(ق ا ����ن، و���; �  .� �ؤ&ر ھذا ا�زر –) ا��"ط( SETزر  •

 �����ب أ&��ء ا��!?�ل ا�#�دي
و����دم "وا�ط� �/دم ا�ر���3  .� �ؤ&ر ھذه ا زرار –) �/$�ل ا ����ن( - O2، )ز��دة ا ����ن+ (O2أزرار  •

 ����ن، و����� � �����ب أ&��ء ا��!?�ل ا�#�ديا��ر�ري ��
د�د �#دل �د(ق ا 
• MUTE )م ا�0وت��م 0وت ا���"���ت �ؤ+ً�� –) ��ؤدي ا��?ط 3$� ھذا ا�زر إ�� � 
�#رض ھذه ا �واء ا�!
ن ا���"/) ا��/ر�") ��� �$)  –) !
ن ا�"ط�ر��( �BATTERYؤ!رات  •

 �$3OxyGeni:( 

    ••••    ••••    ••••    ••••    
100100100100 - 85858585     %85858585 - 65656565    %65656565  - 45454545  %  45454545  - 25252525    %

 
���3 24-18% (85 ا +ل 3$� ��"/)  )ا����ر أ+�0( ا ول ا ��ر ا��وء •
���3 18-15% (65 ا +ل 3$� ��"/)  ا�&��) ا ��ر ا��وء •
���3 15-10% (45 ا +ل 3$� ��"/)  )ا����0ف( ا�&��ث ا ��ر ا��وء •
���3ت 10- 6% (25 ا +ل 3$� ��"/)  ا�را"9 ا ��ر ا��وء •
���3ت 6 �ن أ+ل% (25 �ن أ+ل ��"/)  )ا����ن أ+�0( ا���ر���) ا��وء •

 ا�)ط�ر�& وا�	�ن

دا�ل ��7ذ !
ن ا�"ط�ر�� ا����ز "�OxyGeni  ��1#ن و
دة ط�+�  0?�ر ا�
�م USBأد�ل +�"س 
OxyGeni.  ن إ��
ا�$ون ا 
�ر �^!�رة إ�� أن ا�"ط�ر�� +�د ا�!
ن��ب أن ��
ول �ؤ!ر ا�!

 .OxyGeniا�!
ن إ�� ا�$ون ا ��ر، �0"' ا�"ط�ر�� ����$� ا�!
ن و���ن إزا�� و
دة ط�+� 

OxyGeniا�دا�$�� (�ر=� ���ً�� �3د ا���دام و
دة ا�ط�+�  OxyGeniإذا ���ت "ط�ر��  :�1
ظ�

&م ��
ول �ؤ!ر ا�!
ن إ�� ا�$ون ا 
�ر ا�&�"ت ."��$ون ا 
�ر 
�� ��م ا�و0ول إ�� !
ن ��() ا�!
ن

 ."��و��ض "����$�ل أ&��ء دورة ا�!
ن ��OxyGeni"دأ �ؤ!رات ���وى ا�"ط�ر�� () �/د�� 

�3د ا����ل ا�!
ن، ����ر أ�واء ���وى ا�"ط�ر�� () ا�و��ض "��� �3OxyGeniد إزا�� و
دة ط�+� 
 .��و+ف �3د ���وى ا�"ط�ر�� ا�ذي �م ا�
0ول �$3;


ن  �3OxyGeniد ا����ل ا�!
ن، +م "�و�0ل و
دة ط�+� �!"USB ل���ن ا�
ا���و(ر 
�� ��م ا�
�7ظ 3$� ا�!

"�ن �� ��راوح ��7رة "�����ل ا��!
و�� ا�"ط�ر�� �#�ل أن ��ب ا�"���4، وا�ظروف ا��د(ق ��#دل و(ً/�

ن ��"� إ�� ا�"دا�� () �!�ر وا��) ا�را"#�، ا���راء ا�
��� إ�� ا�و0ول! ��/"�� \$"� 25) %

0و�) ��"�; و�0در ا�!�!� BAT �$3 ا 
رف 3رض ��م ا�را"9، ا ��ر ا��وء إ��ءة �3د

3$� ا�!�!� و�0در ��"�; 0و�) ���وع  BAT، ��م 3رض ا 
رف 3OxyGeni$� ) ا ��ر(�3د إ��ءة ا��وء ا���ر���) 
() أ+رب و+ت ���ن ��OxyGeniب !
ن ���ز  .() ا�و��ض) �وا(ق" (OK"�"دأ �ؤ!ر  .�رة وا
دة

  .+�د ا��!?�ل، 
�� �3د ا�!
ن OxyGeniا�رك دا4ً�� ���ز 

OxyGeni"�����ل �ن ���ز  OxyGeniك �!��ل () ا�!
ن، (/م "Lزا�� و
دة ط�+� إذا وا��� :�1
ظ�

��ب أن ��
ول �وء ا�!�
ن إ�� ا�$ون ا 
�ر �^!�رة  .&���� 3$� ا +ل، &م +م "�و�0ل و
دة ا�ط�+� �رة أ�رى () ا����ز
 .+�د ا�!
ن OxyGeniإ�� أن ���ز 

 .3ن إ���ج ا ����ن OxyGeniإذا (ر=ت ا�"ط�ر�� ا�دا�$�� "�����ل، (���و+ف ���ز  :�1
ظ�
ا��#���� "���!�ر ا ����ن ا�����ر و�/$�ل (#���� �13ك، و�9 ذ�ك � ُ�#�"ر ھذا ا �ر �!�$� �$��3

 .ا�#1ج "�رط�ب ا��رح() ھذه ا &��ء، �����ر () �$/)  ."�Bرع و+ت ���ن

 :�OxyGeniوا�70ت و
دة ط�+� 
 (و�ت ���ر ����ر �3��5 /��$$) أ�"�ر 5000: و
دة ا�ط�+�

 :�USBوا�70ت !�
ن 
 200151 ا�طراز
أ�"�ر 0.2 أ+�0 "
د ھر�ز 60-50 ��ردد، ���ر (و�ت 240 - 100: اMد��ل
 ����ر ���ر (و�ت 5 -  أ�"�ر 1.0: ا�Mراج


