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Декларация 
 
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. (наричана по-долу 
Миндрей) притежава правата на интелектуална собственост върху този продукт и това 
ръководство. Разкриването на информацията от това ръководство по какъвто и да е 
начин без писменото разрешение на Миндрей е строго забранено. 
 
Това ръководство съдържа инструкциите, необходими за използването и почистването 
на изделието в съответствие с неговата функция и употреба по предназначение. 
Спазването на това ръководство е предпоставка за правилната работа на изделието и 
правилната експлоатация. 
 
Миндрей носи отговорност влиянието върху безопасността, надеждността и 
производителността на това изделие само ако: 
• изделието се използва в съответствие с инструкциите за употреба 
• това изделие не е повредено от човешки фактори. Под човешки фактори се разбира 
 неволно падане, умишлено повреждане и т.н. 
 
В случай, че е необходимо да върнете устройство на Mindray, свържете се с отдела за 
обслужване на Mindray, за да получите номер за разрешено обслужване на клиенти на 
Mindray. Номерът на разрешението за обслужване на клиенти на Mindray трябва да се 
вижда външната страна на транспортния контейнер. Върнати пратки няма да се 
приемат, ако номерът на разрешението за обслужване на клиенти на Mindray не се 
вижда ясно. Моля, посочете номера на модела, серийния номер и кратко описание на 
причината за връщането. Клиентът отговаря за заплащане на таксите за превоз, когато 
това изделие се изпраща на Mindray за услуга (включително съответните митнически 
такси или други такси, свързани с товара). 
 
 
 
 
 
 
mindra, IB , MINDRAY и  f2iса регистрирани търговски марки или собствени 
търговски марки на Mindray в Китай. 
© 2014 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Всички права запазени. 
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Информация по безопасността 
 
Предупреждения! 
Показват потенциална опасност или опасна практика, която, ако не бъде избегната, 
може да доведе до смърт или сериозно нараняване. 
 
Внимание! 
Показват потенциална опасност или опасна практика, която, ако не бъде избегната, 
може да доведе до малки наранявания на хора или щети на изделието/собствеността. 
 
Забележки 
Дават съвети за приложението или друга полезна информация за гарантиране, че ще 
получите максимума от изделието. 
 

 Предупреждения! 

• Работете с дефибрилатора/монитора  BeneHeart и станцията върху стабилна 
 повърхност. 

• Транспортирайте докинг станцията внимателно, за да избегнете наранявания. 

• Уверете се, че опаковката на докинг станцията е непокътната и няма признаци на 
 повреда преди употреба. 

• Не разглобявайте, не пробивайте и не изгаряйте докинг станцията. 

• Не поставяйте дефибрилатора/монитора  Mindray BeneHeart и докинг станцията 
 върху друго оборудване. 

• Използвайте само доставените шнурове за захранване с променлив и прав ток. 

• Свържете захранващия кабел към източник на захранване с променлив ток или 
 постоянен ток в зависимост от вида на докинг станцията 

• За да избегнете риска от токов удар, докинг станцията за променлив ток трябва да 
 се свързва към захранващата мрежа само със защитно заземяване. 

•   Докинг станцията за променлив ток използва захранващ щепсел като изолиращо 
 средство към захранването от мрежата Не поставяйте докинг станцията на място, 
 където  трудно ще може да се работи със захранващия кабел. 

• В случай на повреда изключете захранването с променлив ток/постоянен ток, 
 свалете дефибрилатора/монитора BeneHeart от докинг станцията и незабавно се 
 обърнете към сервиз. 

• Дръжте докинг станцията и дефибрилатора/монитора BeneHeart далеч от 
 запалителни вещества, богата на кислород атмосфера или запалителни анестетици. 

• Дръжте докинг станцията и дефибрилатора / монитора BeneHeart настрана от 
 течности. Използвайте докинг станцията в сухи покрити помещения. При 
 поставянето на дефибрилатора/монитора BeneHeart върху докинг станцията 
 съществува опасност от прищипване. 

• Не отваряйте кожусите на оборудването. Всички сервизни дейности и бъдещи 
 подобрения трябва да се извършват от сервизен персонал. 
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Внимание ! 

• Не докосвайте откритите щифтове на докинг станцията или на дефибрилатора/ 
 монитора BeneHeart. Ако щифтовете се повредят, докинг станцията или 
 дефибрилаторът/мониторът BeneHeart няма да могат да се използват. 

• Не стерилизирайте и не поставяйте в автоклав докинг станцията. 

• Спазвайте всички указания. 

• Използвайте докинг станцията само в посочените в това ръководство условия. 

• Винаги поставяйте два напълно заредени акумулатора в дефибрилатора. 
 Проверявайте периодично акумулаторите, за да се осигури нормално използване в 
 случай на  прекъсване на външното захранване. 

• Ако металният щифт на дефибрилатора или докинг станцията е ръждясал или 
 повреден и това влияе на проводимостта, сменете металния щифт или  захранващия 
 модул. 

 

 Забележки 

• Ако изхвърляте докинг станцията, дефибрилатора/монитора BeneHeart или 
 акумулаторите, свържете се с местните власти, за да разберете изискванията за 
 рециклиране и обезвреждане на електрическо оборудване и спазвайте тези 
 изисквания 

• Докинг станцията или нейните компоненти не трябва да се използват в близост до 
 или поставени върху други устройства Ако е необходимо да се използват близо или 
 върху друго оборудване, оборудването трябва да се наблюдава за проверка на 
 нормалната работа в конфигурацията, в която ще се използва. 
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Символи 
На докинг станцията или нейните принадлежности може да се видят следните символи. 
 

Символ Описание 

 

Вж. ръководството за употреба/брошурата 

 

Не изхвърляйте това изделие заедно с несортираните битови отпадъци. 
Изхвърлете това изделие в съответствие с местните разпоредби. 

 
Сериен номер 

 
Маркировка за съответствие с Директива 93/42 / ЕИО за европейските 
медицински изделия 

 

Дата на производство 

 

Производител: 

 
DC (прав ток) 

 
AC (променлив ток) 

 
Представител на Европейската общност 

 

 

Защитно заземяване 

 

Еквипотенциално заземяване 
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Въведение 
 
Докинг станция 
Докинг станцията е предназначена за поставяне и захранване на дефибрилатор/монитор 
на BenHeart на Mindray. Тя може също така да зарежда акумулаторите, инсталирани на 
дефибрилатора/монитора на BeneHeart. 
 
Има два вида докинг станции, едната подава захранване с променлив ток, другата 
подава захранване с прав ток. Преди използване проверете вида на докинг станцията. 
 
 Докинг станция за променлив ток    Докинг станция за прав ток  
 

 
 
 

1. Дръжка за 
освобождаване 

натиснете дръжката за освобождаване, за да махнете  
дефибрилатора/монитора BeneHeart от докинг станцията 

2. Индикатор за 
захранване: 

Зелено: 

Не свети: 

показва състоянието на свързването с прав или 
променлив ток 

свързано захранване с променлив или прав ток 

няма захранване 

3. Контакт: свързва с дефибрилатора/монитора BeneHeart и 
осигурява захранване за него 

4. 

 

 

Клема за 
еквипотенциално 
заземяване 

 

когато дефебрилатор / монитор BeneHeart и други 
устройства трябва да се използват заедно, тяхното 
еквипотенциално заземяване клемите трябва да се 
свържат помежду им, за да се отстрани разликата в 
техните потенциали.  

5. Контакт за 
захранване с 
променлив ток: 

използва се за свързване с шнура за променлив ток  

6. Контакт за захранване 
с прав ток: 

използва се за свързване с шнура за прав ток 
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Дефибрилатор/монитор BeneHeart 
 
 
Дефибрилаторите/мониторите BeneHeart, които поддържат докинг станцията, не 
поддържат шнур за променлив ток или адаптер за прав/променлив ток и обратно. 
Преди инсталиране се уверете, че изгледът на оборудването отзад съответства на 
долната фигура: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конектор за докинга  

 
За подробности относно дефибрилатора вж. Ръководството за оператора на 
дефибрилатора/ монитора. 
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Инсталиране на докинг станцията 
 
Докинг станцията трябва да бъде закрепена върху хоризонтална или вертикална плоча. 
 
Преди инсталирането се уверете, че: 
□   плочата е подходяща да поддържа докинг станцията и дефибрилатора/монитора 
□   доставените винтове са подходящи за материала на плочата 
 
Предупреждения!     
•   Монтажът трябва да се извърши от квалифициран сервизен персонал. 
 
Инсталиране на докинг станцията върху хоризонтална повърхност 
1. Пробийте четири отвора с диаметър 5.5 мм на плочата на разстоянията, посочени 
 по-долу: 

 
2. Закрепете докинг станцията върху плочата с доставените винтове, като използвате 
 плоската шайба и пружинната шайба, както е показано. 
 
3. Уверете се, че докинг станцията е инсталирана надеждно. 
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Инсталиране на докинг станцията върху вертикална повърхност 
 
1. Пробийте четири отвора с резба М5 на плочата на разстоянията, посочени по-долу: 

 
2. Закрепете докинг станцията върху плочата с доставените винтове, като използвате 
 пружинната шайба, както е показано. 
 
3. Уверете се, че докинг станцията е инсталирана надеждно. 
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Инсталиране на дефибрилатора/монитора BeneHeart    
 
Внимание!    
• Уверете се, че няма следи от повреди на докинг станцията или 
 дефибрилатора/монитора BeneHeart 
• Не докосвайте откритите щифтове на докинг станцията или на 
 дефибрилатора/монитора BeneHeart 
• Има опасност от прищипване. Инсталирайте дефибрилатора/монитора BeneHeart 
 внимателно. 
 
1. Поставете дефибрилатора/ монитора BeneHeart  върху докинг станцията, както е 
 посочено по-долу: 

 
2. Натиснете дефибрилатора  Натиснете / монитора BeneHeart към задната страна на 
 докинг станцията, както е показано, докато чуете щракване. 

 
3. Уверете се, че дефибрилаторът е инсталиран надеждно. 
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Свързване на захранването 
 
Внимание!        
• Опасност от повреждане на изделието! Уверете се, че захранващото напрежение с 
 променлив/прав ток съответства на изискванията, отпечатани в близост до контакта 
 (или вж. спецификациите). 
• Преди използване проверете вида на вашата докинг станция (за променлив или 
 прав ток). 
• Уверете се, че няма следи от повреди на докинг станцията или 
 дефибрилатора/монитора BeneHeart 
 
За докинг станции на променлив ток 
1. Свържете захранващия кабел за променлив ток към гнездото за променлив ток на 
 докинг станцията. 
2. Включете другия край на захранващия кабел за променлив ток в контакта за 
 променлив ток, както е показано по-долу: 
 

 
 
За докинг станции на постоянен ток 
1. Свържете захранващия кабел за прав ток към гнездото за прав ток на докинг 
 станцията. 

 
2. Включете другия край на захранващия кабел за постоянен ток в контакта за 
 постоянен ток, както е показано по-долу: 
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Сваляне на дефибрилатора/монитора BeneHeart 
 
За да свалите дефибрилатора/монитора BeneHeart от докинг станцията: 
 
1. Натиснете дръжката за освобождаване на гърба на докинг станцията. 

 
 
2. Вдигнете  дефибрилатора/монитора BeneHeart, както е посочено по-долу: 
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Почистване/Дезинфекция 
 
Предупреждение!      
• Не потапяйте никаква част от докинг станцията или  дефибрилатора/ монитора 
 BeneHeart в течност. 
• Не разливайте течности върху докинг станцията или на дефибрилатора/монитора 
 BeneHeart. 
• Не почиствайте със запалими почистващи препарати. 
• Не докосвайте откритите щифтове на докинг станцията или на 
 дефибрилатора/монитора BeneHeart. 
• Не разглобявайте докинг станцията или дефибрилатора/монитора BeneHeart. Вътре 
 няма части, подлежащи на ремонт от потребителя. 
• Използвайте само препоръчаните почистващи препарати. 
 
Препоръчаните почистващи препарати са: 
□   Белина от натриев хипохлорит (разредена) 
□   Водороден прекис (3%). 
□   Етанол (70%) 
□   Изопропанол (70%) 
 
За почистване на оборудването следвайте тази процедура: 
1. Изключете захранването на станцията с променлив или прав ток. 
2. Избършете докинг станцията с мека кърпа, напоена с почистващ препарат. 
3. След почистването избършете почистващия разтвор със суха кърпа, ако е 
 необходимо. 
4. Изсушете оборудването на вентилирано, хладно място. 
 
Дезинфекцията може да причини повреда на оборудването и поради това не се 
препоръчва, освен ако не е посочено друго в програмата за обслужване на болницата. 
Препоръчва се преди дезинфекциране оборудването да се почисти.  
 
Препоръчаните дезинфектанти включват: 70% етанол, 70% изопропанол и класическия 
концентрат Perform* OCY (разтвор от KHSO4). 
 
Забележки        
• За да изключите захранващия кабел за прав ток завъртете конектора обратно на 
 часовниковата стрелка и го издърпайте от контакта за прав ток. 
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Спецификации 
Спецификациите подлежат на промяна без предварително уведомление 
 
Обща информация 
Захранващ вход Променлив ток: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz, 1.8-0.8 A DC: 

10.8–15 V, 15 A максимум 
Вид и степен на защита 
срещу токов удар 

Клас I (за променлив ток); Клас  II (за прав ток) 

Степен на защита от 
проникване на твърди тела 

IP4X 

Степен на защита от 
проникване на вода 

Докинг станция на 
променлив ток 

IPX1 

 
 

Докинг станция на 
прав ток 

IPX4 

Степен на подвижност Неподвижна 
Тегло Докинг станция на 

променлив ток 
4,8 kg 

 
 

Докинг станция на 
прав ток 

4,6 kg 

Размери (Д x Ш x В) 310 mm x 265 mm x 350 mm 
 
Изисквания към околната среда  
Работна температура 0 до 45ºC 
Работна влажност 10 до 95% (без кондензиране) 
Работна надморска височина: -381m до +4575 m (106.2kPa to 57kPa) 
Температура на съхранение -30 до 70ºC 
Влажност при съхраняване 10 до 95% (без кондензиране) 
Надморска височина при съхраняване -381m до +4575 m (106.2kPa to 57kPa) 
 
Стандарти 
Директива за медицинска апаратура (MDD) 93/42/EEC 
IEC 60601-1: 1988+A1:1991+A2:1995 
IEC 60601-1-2: 2007 
EN 1789: 2007 
 
За подробности относно ЕМС (електромагнитната съвместимост) вж. Ръководството за 
оператора на дефибрилатора/ монитора. 
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www.mindray.com 
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, 
Nanshan, Shenzhen 518057 P.R. China 
Тел. +86 755 81888998 
Факс +86 755 26582680 
E-mail: service@mindray.com 
 

 
Shanghai International Holding Corp. 
GmbH(Europe) Eiffestrape 80, 20537 Хамбург, Германия  
 

 


