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съобразно мястото, където ще стои Aivia. 

Производителят не носи отговорност в случай на  
неправилен монтаж, нито за евентуални травми и 
злополуки, настъпили по време на монтажа. 

Гаранция 

Не разглобявайте Aivia. 
Не поставяйте предмети в отворите на Aiviа. 
Ремонтите следва да се извършват само от 
оторизирани лица. 
При неспазване на инструкциите изричната и 
подразбиращата се гаранция става невалидна.  
Всяко действие, което е изрично забранено, и всяка 
процедура по сглобяването, която не е посочена в 
настоящия наръчник, води до невалидност на 
гаранцията. 

. 

Екологична информация 

Важно 
Прочетете наръчника с инструкции, преди да 
монтирате и да използвате Aivia. Прочетете 
внимателно тази част и следвайте указанията. 
Гаранцията не покрива щети, причинени от 
неспазване на инструкциите. 

Aivia PROTECTION представлява стенен шкаф за 
съхранение на автоматични външни дефибрилатори 
(АВД). Той не осигурява проверка на АВД. 
Дистрибуторът следва да удостовери работата на 
АВД и да осведоми поддистрибуторите и 
потребителите, че носят отговорност за проверката 
на наличието и състоянието на АВД чрез редовни 
физически инспекции на място. В зависимост от 
избраните опции Aivia PROTECTION задейства 
вградени зрителни и звукови аларми. Алармата дава 
специфична информация и е активна само по време 
на абнормно събитие, без да съхранява информация 
за такива събития в миналото. Няма възможност за  
дистанционна проверка на наличието и състоянието  
на АВД, съхраняван в Aivia PROTECTION, при никакви 
обстоятелства. Aivia не заменя инспекциите и 

проверките, препоръчвани от производителя надефибрилатора.    
Монтажът следва да се извърши от квалифициран 
техник или техник, оторизиран от производителя на 
Aivia. 
Не поставяйте Aivia на директна слънчева светлина. 
Моделът без отопление следва да се монтира в 
нормални температурни условия в съответствие с 
инструкциите на производителя на дефибрилатора. 
Моделът с отопление се монтира в условия, 
отговарящи на посочените работни температури на 
Aivia. Следете алармените сигнали за температурата. 
Характеристиките на Aivia могат да бъдат изменяни 
без предварително уведомление. 
Производителят на Aivia  си запазва правото да внася 
промени в продуктите си по всяко време, без да 
модифицира вече доставените артикули. 
Aivia  е регистрирана търговска марка.

В случай че се налага да върнете Aiviа, използвайте 
всички оригинални опаковки. 
Не изхвърляйте Aiviа и опаковките заедно с битовите си 
отпадъци. Използвайте  системата за събиране на 
отпадъци във вашия район. Така помагате за 
опазването на околната среда и собственото си здраве. 
Aiviа е снабден с батерии, отговарящи на европейските 
директиви 2006/66/ЕС и 2008/103/ЕС. Те също не бива 
да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. 
Поинтересувайте се от пунктовете за събиране на 
изтощени батерии във вашия район.  Предавайки 
старите батерии на предназначените за целта места, 
вие помагате за опазването на околната среда и 
собственото си здраве.   

Безопасност 

Не доближавайте открит пламък до Aivia  заради 
опасност от пожар и електрически удар. 
Оставете най-малко 13 см свободно пространство от 
всички страни на Aivia, за да осигурите добра 
вентилация. 

Не доближавайте радиатори и други източници на 
топлина до Aivia. Не поставяйте Aivia  върху уреди, 
излъчващи топлина. Не поставяйте нищо под Aiviа. 
Не поставяйте предмети в отворите, за да не 
причините увреждане. 

Не монтирайте Aivia  на място, изложено на пряка 
слънчева светлина. 

Не мокрете, когато вратата на шкафа е отворена. 
Монтирайте с подходящи крепежни елементи  

Поддръжка 

Внимание 

Avia съдържа батерии. При замяната им с 
неподходящи батерии съществува риск от 
експлозия.  
Операциите по поддръжката и най-вече смяната 
на батериите следва да се извършват само от 
оторизирани техници.
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Важно 
Прочетете внимателно инструкциите докрай, преди 
да започнете монтажа и употребата на Aivia. 

Никога не монтирайте Aivia на място, изложено на 
пряка слънчева светлина, тъй като това може да 
изложи дефибрилатора на прекомерно нагряване. 

Изглед на Aivia 
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Отвори за крепежните елементи. 
Лента за закрепване на дефибрилатора. 
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1 Електронен блок (вкл. зрители и звукови аларми) 
2 Кутия 
3 Врата 
4 Етикет за идентификация (върху електронния блок)
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Идентификация 

• Етикетът за идентификация е залепен от
вътрешната страна на Aivia.

• При кореспонденция с Отдела за обслужване
на клиенти или местния представител моля
да предоставите референтния и серийния
номер на продукта.

Първоначално отваряне 

За да отворите Aivia IN, преди да го закрепите на 
стената, хванете кутията и натиснете вратичката в 
двата края. 

Serial Number 

Reference Number 
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• Оставете свободно пространство от 1,4 м от
стойката за стена за лесно отваряне на
вратата.

Задължителни отстояния при монтирането на Aivia 

• Можете да откачите вратичката, за да
използвате кутията като образец при монтажа.

Полезна площ за монтирането на Aivia

220mm 190mm 220mm 

Монтаж 
Никога не поставяйте Aivia на място, изложено на 
пряка слънчева светлина. Изберете подходящи 
температурни условия в съответствие с 
инструкциите на производителя. 

• Монтажът следва да се осъществи от
квалифициран техник или друго лице,
оторизирано от производителя на Aivia в
съответствие с Bornavie Charter.

• В случай че монтирате Aivia на обществено
място, трябва да осигурите достатъчно
свободно пространство в съответствие със
заповедта „Технически изисквания за свободно
преминаване“ от 15 януари 2007 г., чл. 6D.

• Изберете подходящи крепежни елементи
съобразно мястото, на което ще монтирате
Aivia.

• Оставете достатъчно свободно място около
шкафа (вижте диаграмата по-долу).

• В последната част на наръчника са посочени
точните размери на продукта.
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Полезна площ за монтирането на Aivia 

1400 mm 
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Използвайте подходящи инструменти съобразно 
мястото, на което ще монтирате Aivia. 

Крепежните елементи трябва да издържат минимум 20 
кг натоварване. 
Пример за монтаж: 

1. Основа
2. Дюбел
3. Болтове: мин. М6, макс. М8
4. Шайба диаметър макс. 14 мм

Общата дебелина на главата на болта и шайбата не 
бива да надвишава 8 мм. 

Закрепете Aivia посредством трите отвора за 
крепежни елементи. 

Сглобяване 

Поставете двете батерии АА в електронния блок, 
като спазвате указанията за полюсите. 

Щракнете електронния блок  към кутията с 
движение нагоре. 

 Съдържание на комплекта 

Извадете кутията с допълнителните елементи и я 
отворете. 

Допълнителни елементи 

Затворете вратичката и проверете дали Aivia е 
включен.
Предупредителните светлини примигват два пъти

Светодиодите не премигват (вж. стр. 9) 

Aivia работи. - При отваряне на вратичката се задейства 
зрителна и звукова аларма за 30 секунди.

1 
2 

Aivia IN 

1 

2 

Clic 

2 1 

3 4 

1 Електронен блок (вж. стр. 6) 
2 Батерии АА (вж. стр. 6) 
3 Етикети за запечатване (вж. стр. 7) 
4 Лента за закрепване (вж. стр. 7)

 

 2 

 4 

3 

1 

Допълнителни елементи
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Допълнителни елементи 

• Дръпнете лентата и плъзнете  дефибрилатора
до дъното на кутията.

Поставяне на етикетите
Aivia има два комплекта запечатващи етикети.
Нарушената им цялост показва, че кутията е била 
отваряна.
Редовно проверявайте състоянието на етикетите.

Запечатване 

Затворете плътно 
вратичката на Aivia. Не 
забравяйте да 
дръпнете долната ѝ 
част към себе си, преди 
да я завъртите.  

Повърхностите трябва 
да бъдат сухи и чисти. 

3 

4 

Свалете предпазното фолио от етикета.

Залепете етикета така, че да обхваща вратичката и 
рамката на Aivia. 3 Етикети за запечатване

4 Закрепващи ленти

Поставяне на дефибрилатора

• Закачете лентата в предвидените за целта отвори.

Поставете по един етикет от двете страни на Aivia. 

Пиктограми 

На вратичката на Aivia са показани правилните 
действия в спешна ситуация. 

 Добавете номера за спешна помощ, ако не е 
посочен. 

1 

 2 

1 Дефибрилаторът се плъзга вертикално
2 Закрепваща лента

Закрепващата лента държи дефибрилатора на мястото му, но 
позволява да се извади лесно в спешна ситуация
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Алармени сигнали 

При отваряне на вратичката се подава зрителна 
аларма чрез премигване на червените диоди. 
При отваряне на вратичката се активира звукова 
аларма за 30 секунди. 

Употреба 

Ако станете свидетели на инцидент, изискващ 
употребата на дефибрилатор: 

• Свържете се със службата за спешна помощ.
• Говорете ясно и силно. Опишете ситуацията и

посочете точното място на индицента.

. 

• Вземете дефибрилатора.
• Приближете се до пострадалия.
• Включете дефибрилатора.
• Следвайте инструкциите на дефибрилатора.

След употреба на дефибрилатора 

• Pull on the Aivia's door to open it. 

Дръпнете вратичката на Aivia, за да отворите шкафа. 
Ще видите премигване на червените лампички. Ако 
шкафът има звукова аларма, тя ще се задейства за 
30 секунди. 

• Не връщайте дефибрилатора в шкафа, докато
не бъде подготвен за следваща употреба.

• Подгответе дефибрилатора за следваща
употреба, като следвате указанията в
наръчника му.

• Дистрибуторът на дефибрилатора може да ви
помогне да го подготвите за следваща 
употреба. Не се колебайте да се свържете с 
него. 

• Когато дефибрилаторът е готов за следваща
употреба, поставете го отново в Aivia, като
следвате указанията по-горе.

• Поставете запечатващите етикети, като
следвате указанията по-горе.

Поддръжка 

• Почиствайте повърхностите на Aivia с мека, влажна
кърпа, след което подсушавайте с чиста, суха мека
кърпа. Не използвайте химикали и почистващи
продукти, за да не го повредите.

• Не търкайте Aivia с твърди предмети, за да не
надраскате или да не увредите трайно
повърхността му.

• Не използвайте водоструйки.
• Редовно проверявайте състоянието на етикетите.
• Ако целостта на етикетите е нарушена, проверете

състоянието и готовността за работа на
дефибрилатора. В случай че се съмнявате,
свържете се с дистрибутора на дефибрилатора.
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• Червените диоди не светват след поставяне на батериите.
1. Проверете дали сте поставили правилно батериите, вкл. полюсите.
2. Сменете батериите.
3. Свържете се с дистрибутора.

• Червените диоди не премигват при отваряне на вратата.
1. Сменете батериите.
2. Свържете се с дистрибутора.

• Звуковата сигнализация не се задейства при отваряне на вратата.
1. Сменете батериите.
2. Свържете се с дистрибутора.

Брой 
премигвания 

Причина Решение

На всеки 20 
секунди 

Изтощени батерии Сменете батериите 
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Механични характеристики 

Технически характеристики 

• Електрозахранване:
2 бр. алкални батерии AA-LR6

• Консумация на ток:
Минимум: 0,8 mA
Максимум: 75 mA
Сила на звука: dB/1m

• Автономност:
Над 1 година

• Работна температура и влажност:
Минимална температура: 00С; Максимална
температура:40С; Относителна влажност:
макс. 95 % без кондензация

• Максимално натоварване: 5 кг
• Максимална надморска височина: 2000 м.н.в.

*A-MIP-IN-EN-201*

Съвместимост 

Електромагнитна съвместимост 
Норма CISPR 32: 2015 
Норма CISPR 35: 2016 
Норма FCC CFR Part 15: 2020 
Директива RoHS 2 

Официален дистрибутор за България: 

Билей Анкър ООД 

https://shop.firstaidbg.com  

office@firstaidbg.com 

+ 359 897 802302

Размери: мм 

Тегло:
• Врата

 
825g 

• Кутия: 988 g 
• Електронен блок: 97 g 

Материали
поликарбонат. 
ABS. • Врата

• Кутия:
• Електронен блок:

поликарбонат. 

https://shop.firstaidbg.com/
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