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Политика за дизайн и авторско право
® и ™ са търговски марки, принадлежащи към групата компании ArjoHuntleigh.
© ArjoHuntleigh 2014.
Тъй като нашата политика е насочена към непрекъснато усъвършенстване, ние
си запазваме правото да променяме дизайна без предизвестие.
Съдържанието на настоящата публикация не може да се копира – изцяло или
частично – без съгласието на ArjoHuntleigh.
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Обща информация
Вашето зарядно е част от серия качествени
продукти, създадени за болници, домове за
стари хора и друга употреба в здравеопазването.
Нашата цел е да отговорим на нуждите ви и
да ви предоставим най-добрите налични
продукти. Ние също така предлагаме обучение, което ще осигури на служителите
максимални ползи от всеки продукт на
ArjoHuntleigh.
Свържете се с нас, ако имате въпроси
относно използването или поддръжката на
вашия продукт на ArjoHuntleigh.

Предговор
Прочетете това ръководство докрай, преди да
използвате зарядното. Информацията в това
ръководство е от съществено значение за правилните използване и поддръжка на зарядното.
Тя ще ви помогне да предпазите своя продукт
и да сте сигурни, че работата му ви удовлетворява. Това ръководство трябва да се прочете
и разбере, тъй като съдържа теми, свързани с
безопасността, които може да ви помогнат да
предотвратите наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте този продукт само с предназначени от ArjoHuntleigh
части, за да избегнете загуба на производителност или наранявания.
Модификациите в който и да е продукт на
ArjoHuntleigh може да компрометират неговата
безопасност. Компанията ArjoHuntleigh не носи
отговорност за инциденти, възникнали в резултат на неупълномощена модификация на нейните продукти.

Обслужване и поддръжка
За повече информация се свържете с вашия
представител на ArjoHuntleigh, който може да
съдейства за осигуряване на дългосрочни надеждност, безопасност и стойност на продукта.
Свържете се с местния представител за замяна
на продукта. Този продукт не изисква поддръжка
и няма части, които може да се заменят.
Може да получите допълнителни копия на това
ръководство от местния представител. При поръчка включете номера на продукта (вж. предната страница) на Инструкциите за употреба
и номера на частта на продукта.

Информация за
производителя
Този продукт е произведен от:
ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö,
ШВЕЦИЯ
 : +46 (0) 10-335 45 00
 : +46 (0) 413-138 76
 : www.ArjoHuntleigh.com

Определения, използвани
в това ръководство
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Значение: Неразбирането и неспазването на
тези инструкции може да доведе до нараняване на вас и други хора.
ВНИМАНИЕ:
Значение: Неспазването на тези инструкции
може да доведе до повреда на продукта.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Значение: Това е важна информация относно
правилното използване на оборудването.

Предназначение
Зарядното е предназначено за зареждане на
батерии ArjoHuntleigh съгласно настоящите
инструкции. Всяка друга употреба трябва да се
избягва.
Зарядното е предназначено само за употреба
на закрито при нормални условия (0°C до 40°C
[32°F до 104°F], 90 % макс. отн. влаж.).

Експлоатационен живот
Зарядното е създадено и тествано за експлоатационен живот от десет (10) години на базата
на цикъл на използване от две (2) пълни зареждания (8 часа) на ден. Експлоатационният живот отговаря на периода на безопасна работа
преди замяна на продукта. Остаряването на
уреда и честотата на използване са фактори,
които оказват влияние върху експлоатационния живот на продукта.

Идентификация на продукта
Идентификационният номер на уреда (спецификация, модел, сериен номер) е изписан върху сребрист етикет, прикрепен към зарядното
(вж. Фиг. 4).
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Благодарим ви, че закупихте Стенно зарядно за батерия.

Обща
информация
Инструкции
за безопасност
Използвани символи
Общи
символи

Общи
символи

Описание на символите
Този символ указва името и адреса на производителя. Може
също така да указва датата на
производство.
Този символ указва, че продуктът съответства на директивата
относно медицинските изделия
93/42/ЕИО.

SI

Този символ означава, че продуктът трябва да се пази сух.

Описание на символите
Електрическо оборудване клас ІІ.
Този термин се отнася за електрическо оборудване, при което защитата срещу електрически удар
не разчита единствено на основна изолация.
Този символ означава, че продуктът е сертифициран от Словенския институт за качество
и метрология.
Този символ означава, че продуктът е сертифициран от TUV
Rheinland.

Този символ указва каталожния
номер на производителя.
Този символ указва номера на
частта на производителя.

PS
E

Този символ указва, че трябва да
прегледате Инструкциите за
употреба.
"Разделно събиране" на всички
батерии и акумулатори съгласно
Директивата относно отпадъците
от електрическо и електронно
оборудване (ОЕЕО).

Този символ означава, че продуктът съответства на Стандартите за продуктова безопасност
за уреди и материали.
Този символ указва, че продуктът е одобрен от Canadian
Standards Association.
Този символ указва, че продуктът съответства на Европейските
стандарти за сертифициране на
електротехнически изделия.

Инструкции за безопасност
Практики за безопасност
на батериите и зарядното
устройство
•
•
•
•
•
•
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•

4

Зарядното трябва да се постави на място
с нисък трафик, за да се предпази от удар.
Когато включвате/изключвате захранващия
кабел на зарядното, хванете самия щепсел.
Не дърпайте кабела.
Навийте свободния захранващ кабел, за да
предотвратите износване и да избегнете
задушаване.
Монтирайте зарядното далеч от източници
на топлина или директна слънчева светлина.
Зарядното е предназначено за сухи помещения. Не трябва да се монтира в бани или
други влажни помещения.
Използвайте зарядното само в помещения
с добра вентилация.
Зарядното устройство не трябва да се
покрива, нито да се излага на прах или вода.
Металните контакти трябва да се поддържат
чисти.

•

•
•
•
•

•

•

Зарядното е предназначено за използване
само с 24V оловно-киселинни батерии на
ArjoHuntleigh, които се предоставят с подемника.
Батерията може да остане свързана със
зарядното устройство, когато е напълно
заредена, без да се повреди.
Не свързвайте накъсо батерията.
Не мачкайте, не пробивайте, не отваряйте,
не разглобявайте и не повреждайте батериите по друг механичен начин.
Електрическият контакт трябва да е лесно
достъпен. В случай на неизправност изключете захранването, като извадите щепсела от
стенния контакт.
Не съхранявайте батерии при температура,
по-висока от 40°C (104°F). Ако корпусът на
батерията се пропука и съдържанието влезе
в контакт с кожата или дрехите, веднага
изплакнете с вода. Ако съдържанието влезе
в контакт с очите, веднага изплакнете обилно
с вода и потърсете медицинска помощ.
Символът "Pb” е изписан до символите за
рециклиране и кошче на етикета на батерията.
Това означава, че батерията съдържа олово
и не трябва да се изхвърля, а да се рециклира.

Инструкции за монтиране
Подготовка
•
•
•

Монтирайте зарядното устройство на подходяща стена близо до електрически контакт.
Проверете дали са необходими дюбели или
анкери. С комплекта не се предоставят
никакви крепежни елементи.
Използвайте анкери, дюбели и винтове (4),
способни да издържат теглото на зарядното
устройство заедно с батерията в него. Всяка
анкерна точка трябва да е устойчива на сила
на издърпване от 110 N (25 lb). Отворите
в монтажната планка са 5 mm (3/16 in) в диаметър.

Монтиране
1) Използвайте монтажната планка на зарядното като шаблон, за да отбележите местоположението на четирите винта на стената.
Дръжте зарядното изправено.

2) Пробийте дупки (на отбелязаните места)
в стената. Ако е необходимо, поставете дюбели в стената.
3) Задръжте зарядното на стената, поставете и затегнете
винтовете, вж. Фиг. 1.
4) Включете зарядното устройство посредством захранващия кабел, предоставен
с комплекта.
5) Прикачете остатъчния
захранващ кабел.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Трябва
да се вземат предпазни мерки, особено в домашна среда, за да се предотврати риск
от задушаване чрез правилно
разполагане на кабелите,
като се избягва образуването
на клупове.

Фиг. 1

Как се използва зарядното
Батерия
Животът на батерията е променлив (2 – 3) години в зависимост от правилните практики на зареждане.
Презареждайте батерията редовно, за да удължите нейния живот. Избягвайте достигането на
нисък заряд на батерията.
Изваждайте батерията от подемника, когато не
се използва за продължително време.
ЗАБЕЛЕЖКА: Батериите трябва да се заредят поне за 8 часа преди първото използване, за да се постигне оптимален жизнен
цикъл.

Зареждане на батерията
1) Поставете
батерията
в зарядното
устройство и
я натиснете
силно
(вж. Фиг. 2).

2) Свържете зарядното към контакт за променлив ток чрез правилния захранващ кабел.
3) LED индикаторът на зарядното светва в жълто
по време на зареждане. Батерията е готова за
използване, когато LED индикаторът светне в
зелено. Пълното зареждане на изтощената
батерия може да отнеме до осем часа.
4) Когато батериите са напълно заредени, отстранете батериите от
зарядното. За целта натиснете червения бутон и издърпайте батерията към себе си (вж. Фиг. 3). LED
индикаторът остава зелен, за да
укаже, че зарядното е включено
в захранването.
Фиг. 3

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчително е да изключите зарядното от контакта, когато не се използва.
ВНИМАНИЕ: Проверете местните наредби
за рециклиране и изхвърляне на батерии.
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Фиг. 2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Дръжте батерията
здраво, за да не я изпуснете. Изпускането
може да причини повреди, които да доведат
до лични наранявания.
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Отстраняване на неизправности
LED индикаторът на зарядното не свети:
• Проверете дали захранващият кабел е включен в контакта на стената и в зарядното.
• Проверете дали в контакта на стената има ток.

Ако LED индикаторът продължава да не свети, се
свържете с вашия представител на ArjoHuntleigh,
за да замени зарядното.

Технически спецификации
Технически данни
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА Стенно зарядно за батерия
Модел на зарядното устройство NDA8200
Общо тегло на зарядното устройство 2 kg
Съвместимо с типа батерия Номера на части на 24V оловно-киселинни батерии на
и номера на частта ArjoHuntleigh: NDA0100-03, NDA0100-20 и NDA0200-20
Входно напрежение и честота 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
Консумация на енергия 50 W (пълно зареждане), ≤ 0,75 W (режим на готовност)
Изходно напрежение и ток на зарядното 24 – 29 VDC, 1 A макс., 24 VA
Степен на защита IP40
Клас на изолация Клас II
Температура при работа/обхват на влажност 0°C до 40°C (32°F до 104°F), 90% макс. отн. влаж.
Температура на съхранение/обхват -40°C до 70°C (-40°F до 158°F), 10% отн. влаж. до 95%
на влажност отн. влаж.
Този продукт на ArjoHuntleigh отговаря на изискванията на Директивата за ниско
напрежение 2006/95/ЕО, наредбите на Директивата за ЕМС 2004/108/ЕО.
Стенното зарядно устройство съответства на EN60601-1:2007,
EN60335-1:2010, EN60601-1-2:2007, EN55014-1:2007.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това оборудване не е подходящо за използване при наличие
на запалими анестетични смеси с въздух или кислород или с азотен окис.
РЕЦИКЛИРАНЕ
Опаковка
Зарядно устройство

Рециклируем картон
Разделено на части и рециклирано, съгласно Европейската Директива 2002/96/ЕО (ОЕЕО).

Размери
ИНДИКАТОР
ЗА
CHARGER
STATUS
INDICATOR
(LED) НА
СЪСТОЯНИЕТО
ЗАРЯДНОТО (LED)

45mm
1 3/4"

100mm
3 15/16"
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305mm
12"

715mm
28 1/8"

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН
PRODUCT
ЕТИКЕТ НА ПРОДУКТА
IDENTIFICATION
LABEL

60mm
2 3/8"

46mm
1 13/16"

Фиг. 4
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AUSTRALIA
Arjo Australia Pty Ltd
78, Forsyth Street
O’Connor
AU-6163 Western Australia
Tel: +61 89337 4111
Free: +1 800 072 040
Fax: + 61 89337 9077

FRANCE
Arjo SAS
2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14
E-mail: info.france@arjo.com

BELGIQUE / BELGIË
Arjo NV/SA
Evenbroekveld 16
BE-9420 ERPE-MERE
Tél/Tel: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info.belgium@arjo.be

HONG KONG
ArjoHuntleigh (Hong Kong) Limited
Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre,
8 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T.,
HONG KONG
Tel: +852 2960 7668
Fax: +852 2960 1711

BRASIL
Arjo Brazil
Maquet do Brasil
Rua Tenente Alberto Spicciati, 200
Barra Funda, 01140-130
SÃO PAULO, SP - BRASIL
Fone: +55 (11) 2608-7400
Fax: +55 (11) 2608-7410

ITALIA
Arjo Italia S.p.A.
Via Giacomo Peroni 400-402
IT-00131 ROMA
Tel: +39 (0) 6 87426211
Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjo.com

CANADA
Arjo Canada Inc.
90 Matheson Boulevard West
Suite 300
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 905 238 7880
Free: +1 800 665 4831 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 905 238 7881
E-mail: info.canada@arjo.com
ýESKÁ REPUBLIKA
ArjoHuntleigh s.r.o.
Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4
Tel: +420 549 254 252
Fax: +420 541 213 550
DANMARK
Arjo A/S
Vassingerødvej 52
DK-3540 LYNGE
Tel: +45 49 13 84 86
Fax: +45 49 13 84 87
E-mail:
dk_kundeservice@arjo.com
DEUTSCHLAND
Arjo GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjo.com
ESPAÑA
Arjo Ibérica S.L.
Parque Empresarial Rivas Futura, C/Marie
Curie 5
Edicio Alfa Planta 6 ocina 6.1-.62
ES-28521 Rivas Vacia, MADRID
Tel: +34 93 583 11 20
Fax: +34 93 583 11 22
E-mail: info.es@arjo.com

MIDDLE EAST
Huntleigh Middle East
Ofce G005 - Nucleotide Complex,
Biotechnology & Research Park,
P.O.Box 214742, Dubai,
United Arab Emirates
Tel: +971 (0)4 447 0942
E-mail: Info.ME@arjo.com
NEDERLAND
Arjo BV
Biezenwei 21
4004 MB TIEL
Postbus 6116
4000 HC TIEL
Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nl@arjo.com
NEW ZEALAND
Arjo Ltd
34 Vestey Drive
Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@Arjo.com
NORGE
Arjo Norway AS
Olaf Helsets vei 5
N-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-mail: no.kundeservice@arjo.com
ÖSTERREICH
Arjo GmbH
Lemböckgasse 49 / Stiege A / 4.OG
A-1230 Wien
Tel: +43 1 8 66 56
Fax: +43 1 866 56 7000

POLSKA
Arjo Polska Sp. z o.o.
ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2
PL-62-052 KOMORNIKI (PoznaĔ)
Tel: +48 61 662 15 50
Fax: +48 61 662 15 90
E-mail: arjo@arjo.com
PORTUGAL
Arjo em Portugal
MAQUET Portugal, Lda.
(Distribudor Exclusivo)
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G
PT-1600-233 Lisboa
Tel: +351 214 189 815
Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjo.com
SUISSE / SCHWEIZ
Arjo AG
Fabrikstrasse 8
Postfach
CH-4614 HÄGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42
SUOMI
Arjo Scandinavia AB
Riihitontuntie 7 C
02200 Espoo
Finland
Puh: +358 9 6824 1260
E-mail: Asiakaspalvelu.nland@arjo.com
SVERIGE
Arjo International HQ
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
Tel: +46 (0) 10 494 7760
Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjo.com
UNITED KINGDOM
Arjo UK and Ireland
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjo.com
USA
Arjo Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 630 307 2756
Free: +1 800 323 1245 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 630 307 6195
E-mail: us.info@arjo.com
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GETINGE GROUP is a leading global provider of products and systems that
contribute to quality enhancement and cost efﬁciency within healthcare and life
sciences. We operate under the three brands of ArjoHuntleigh, GETINGE and
MAQUET. ArjoHuntleigh focuses on patient mobility and wound management
solutions. GETINGE provides solutions for infection control within healthcare and
contamination prevention within life sciences. MAQUET specializes in solutions,
therapies and products for surgical interventions and intensive care.

www.ArjoHuntleigh.com

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö
SWEDEN

001-24257-BG

