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 Тренажор Prestan® AED UltraTrainerTM 

Модел PP-AEDUT-101: Prestan AED 
UltraTrainer (изисква 3 батерии тип С, които 
не са включени), предварително 
програмиран на английски и испански език, 
един комплект тренировъчни електроди за 
възрастен/дете (предварително свързани), 
един комплект резервни пинове и найлонова 
чанта. 

Модел PP-AEDUT-401: Prestan AED UltraTrainer 4-
Pack (изисква 12 батерии тип С, които не са 
включени), предварително програмиран на 
английски и испански език, четири комплекта 
тренировъчни електроди за възрастен/дете, 
четири комплекта от резервни пинове, 4 
найлонови плика и 1 найлонова чанта с 4 
отделения. 

 НАЧАЛО 
• Моля, следвайте настоящите инструкции при работа с Prestan AED UltraTrainer и аксесоарите към

него.
• Предупреждение: тренажорът Prestan AED UltraTrainer  е предназначен само за обучителни цели.

Той НЕ представлява автоматичен външен дефибрилатор (АВД) и не осъществява реална
дефибрилация. За да се избегнат грешки, НИКОГА не го дръжте в близост до АВД.

• Информация за собственика. Запишете данните за покупката си и оторизирания дистрибутор на
Prestan на предвидената за целта картичка и я съхранявайте заедно с апарата. При възникване
на въпроси, необходимост от поръчка на части и аксесоари или нужда от гаранционно
обслужване, не се колебайте да се свържете с оторизирания дистрибутор на Prestan.

• Повече информация за оторизираните дистрибутори на Prestan, упътвания, помощна литература
и др. ще намерите на сайта: www.prestanproducts.com.

http://www.prestanproducts.com/
Mariana
Cross-Out
чантички
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Характеристики на тренажора Prestan AED 
UltraTrainer 

o Висококачествени тренировъчни
електроди

o Ясна графика, указваща правилното им
поставяне

o Многократна употреба
o Прилепват добре към всички манекени,

без да оставят лепкави следи
o Уникални конектори със заключващи

пинове
o Сензорна система
o Предварително свързани електроди
o Сензор за правилно поставени електроди
o НЕ се изисква дистанционно управление
o НЕ се изисква включване на конектор
o Работи с всички манекени
o Защитни подложки за електродите за

многократна употреба
o Бутон за избор на режим Възрастен/Дете
o Ярък бутон за подаване на електрошок
o Свети, когато се препоръчва електрошок
o Бутон Включено/Изключено (ON/OFF) със

светлинен индикатор и опция за пауза

o Пет тренировъчни сценария
o Ясни и спокойни гласови команди
o Метроном за темпото на извънгръдните

притискания
o Може да бъде включен или изключен
o Отброява всеки 10 притискания (отбелязва

на глас 10, 20 и 30 притискания)
o Автоматичен и полуавтоматичен режим на

работа
o Опция за предвидено време за вдухвания

след всеки цикъл от притискания
o Дълъг живот на батериите
o Гласово предупреждение за изтощени

батерии
o Автоматично изключване, удължаващо

живота на батериите
o Влагоустойчив
o Програмиран съобразно актуалните насоки

на Американската кардиологична
асоциация (АНА, 2015).

ТРЕНИРОВЪЧНИ ЕЛЕКТРОДИ ЗА ВЪЗРАСТЕН И ДЕТЕ 

• Електродите са свързани с тренажора
• Сензорната система автоматично отчита,

когато електродите бъдат поставени върху
манекена

• Издържат над 100 поставяния
• Уникална система за подмяна на

електродите (вж. Смяна на електродите)
• Съхраняват се в удобен двустранен калъф
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PROFESSIONAL AED TRAINER 

[BACK OF UNIT] 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тренажор UltraTrainer 
Подплатена найлонова чанта 

Гнездо за кабелите 

Кабели (предварително свързани)

Бутони за действие 

Бутони за избор на опции 

Калъф за електродите 
 (двустранен)                  Електроди за възрастен/дете 
(предварително свързани) 

Изглед отзад 

Говорител 

Бутон за избор на език 

Информация за продукта (сериен номер) 

Отделение за батерии  (3 батерии тип С, не 
са включени в комплекта) 

Предпазни крачета (4)

Порт за езиков модул 
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БУТОНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ

Дете        Включено/Изключено/Пауза     Електрошок 

БУТОН „ДЕТЕ“ 
• След включване на тренажора програмата предлага гласова опция за избор на режим „Дете“.
• При избор на режим „Дете“ светва съответният индикатор над бутона.
• Индикаторът се изключва при пауза и отново светва след възобновяване на програмата.

БУТОН „ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО/ПАУЗА“ 
• Натиснете зеления бутон, за да стартирате програмата. Индикаторът над него светва.
• Натиснете отново зеления бутон, за да паузирате програмата. Индикаторът премигва. Натиснете

отново, за да възобновите програмата.
• За да изключите тренажора, натиснете бутона и го задръжте 3 секунди.

БУТОН „ЕЛЕКТРОШОК“ 
• Когато програмата даде указания за електрошок, червеният бутон започва да мига.
• В полуавтоматичен режим натискането на бутона води до преустановяване на мигането и

възобновяване на програмата.
• В автоматичен режим бутонът премигва около 6 пъти, след което се подава електрошок и

програмата се възобновява.
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БУТОНИ ЗА ИЗБОР НА ОПЦИИ 

БУТОН „МЕНЮ“ 

Бутонът „Меню“  позволява настройване на 4 опции и може да се използва по всяко време. 
Натиснете го неколкократно, за да прослушате опциите (вж. 1-4 по-долу). Използвайте бутона 
за избор на опции, за да ги промените. 

БУТОН „ИЗБОР“ 

С бутон „Меню“ променете настройките на всяка от четирите опции. Натиснете неколкократно 
бутон „Избор“, а щом чуете желаната опция, спрете, за да я активирате. Ще чуете звуков 
сигнал, който потвърждава настройката. 

1. Възможни тренировъчни сценарии:
а. Сценарий 1: Шок / Шок / Шок (по подразбиране) 
b. Сценарий 2: Шок / Без шок / Без шок
c. Сценарий 3: Без шок / Без шок / Без шок
d. Сценарий 4: Шок / Без шок / Шок
e. Сценарий 5: Шок / Шок / Без шок

2. Полуавтоматичен / Автоматичен режим
a. Полуавтоматичен режим: Обучаваният трябва да натисне мигащия бутон
„Електрошок“, за да осъществи дефибрилацията (по подразбиране).
b. Автоматичен режим: апаратът сам подава електрошок, докато бутонът свети.

3. Обдишване
а. Включено: Сценарият дава време за вдухвания (по подразбиране) 
b. Изключено: Не е предвидено време за вдухвания

4. Метроном
а. Включен: Чува се звуково отмерване, задаващо правилния ритъм за извънгръдните 
притискания (по подразбиране) 
b. Изключен: Не се чува звуково отмерване по време на извънгръдните притискания.

Бутон "Меню" Бутон "Избор" Бутон "Сила на звука"
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На стр. 7 е показана връзката между работата на метронома и предвиденото време за 
обдишване. 

СИЛА НА ЗВУКА 
• 3 степени
• Ключът работи независимо от бутоните „Меню“ и „Избор“



COPYRIGHT© 2020 PRESTAN PRODUCTS, LLC 8 

Тренажор Prestan® AED UltraTrainerTM  

Настройки за работа 

Обдишвания: включено Обдишвания: изключено 

Метроном: 
включен 

1. Програмата започва с анализ на
пациента, след което
препоръчва прилагане на шок
или неприлагане на шок в
зависимост от избрания
сценарий.

2. Тренажорът подава гласова
команда “BEGIN CPR” (ЗАПОЧНИ
КПР) за начало на цикъла от
извънгръдни притискания.

3. Метрономът отмерва правилния
ритъм и отбелязва достигането
на notes TEN, TWENTY и

THIRTY (ДЕСЕТ, ДВАДЕСЕТ и 
ТРИДЕСЕТ) притискания. 

4. След 30 притискания
метрономът спира и подава
гласова команда “GIVE 2
BREATHS” (НАПРАВИ ДВЕ
ВДУХВАНИЯ).

5. По този начин се осъществяват 5
цикъла от притискания и
вдухвания (2 минути).

6. Апаратът анализира пациента.
7. Циклите се повтарят съобразно

сценария, докато тренажорът не
бъде изключен.

1. Програмата започва с анализ
на пациента, след което
препоръчва прилагане на шок
или неприлагане на шок в
зависимост от избрания
сценарий.

2. Тренажорът подава команда
“BEGIN CPR” (ЗАПОЧНИ КПР)
за начало на цикъла от
извънгръдни притискания.

3. Метрономът отмерва
правилния ритъм, като на
всеки 24 секунди подава
гласова команда “CONTINUE
CPR” (ПРОДЪЛЖИ КПР).

4. Притисканията продължават 2
минути.

5. Апаратът анализира пациента.
1. 6. Циклите се повтарят

съобразно сценария, докато
тренажорът не бъде
изключен.
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Метроном: 
изключен 

1. Програмата започва с анализ на
пациента, след което препоръчва
прилагане на шок или
неприлагане на шок в зависимост
от избрания сценарий.

2. Тренажорът подава гласова
команда “BEGIN CPR” (ЗАПОЧНИ
КПР) за начало на цикъла от
извънгръдни притискания.

3. Апаратът отбелязва достигането
на TEN, TWENTY и THIRTY (ДЕСЕТ,
ДВАДЕСЕТ и ТРИДЕСЕТ)
притискания.

4. След изтичането на времето за 30
притискания метрономът спира и
подава гласова команда “GIVE 2
BREATHS” (НАПРАВИ ДВЕ
ВДУХВАНИЯ).

5. По този начин се осъществяват 5
цикъла от притискания и
вдухвания (2 минути).

6. Апаратът анализира пациента.
1. 7. Циклите се повтарят

съобразно сценария, докато
тренажорът не бъде изключен.

1. Програмата започва с анализ на
пациента, след което
препоръчва прилагане на шок
или неприлагане на шок в
зависимост от избрания
сценарий.

2. Тренажорът подава команда
“BEGIN CPR” (ЗАПОЧНИ КПР) за
начало на цикъла от
извънгръдни притискания.

3. На всеки 24 секунди подава
гласова команда “CONTINUE
CPR” (ПРОДЪЛЖИ КПР).

4. Притисканията продължават 2
минути.

5. Апаратът анализира пациента.
1. 6. Циклите се повтарят

съобразно сценария, докато
тренажорът не бъде
изключен.
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 Тренажор Prestan® AED UltraTrainerTM 

ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ 
• Съхранявайте тренажора Prestan AED UltraTrainer в предвидения калъф на сухо и прохладно

място.
• Прибирайте електродите и кабелите в торбичките им върху вътрешния капак. Ако просто ги

струпате отгоре, кабелите може да оставят следи върху подложките на електродите.
• Ако се предвижда по-дълго съхранение на тренажора, извадете батериите, за да го предпазите

от корозия.
• Никога не вдигайте и не пренасяйте тренажора за кабелите.
• Поддържайте тренажора чист. Ако се зацапа, избършете с чиста, влажна и мека кърпа. При

силно замърсяване можете да използвате обикновени почистващи препарати с минимална
абразивност. Не потапяйте под вода.

СМЯНА НА ЕЛЕКТРОДИТЕ 
1. Тренировъчните електроди Prestan обикновено издържат около 100 употреби.
2. Когато се налага подмяна, добре е да се сменят едновременно и двата електрода.
3. Освободете настоящите подложки с електроди от сивите конектори, като извадите черните пинове с
върха на химикалка.
4. Отделете подложките с електродите от кабелите.
5. Свържете новите подложки с кабелите.
6. Поставете отново пиновете, които държат подложките на място.

Пъхнете подложката в конектора (графиката върху подложката трябва да е обърната от страната на 
голямата глава на пина, а самият той да влезе плътно във вдлъбнатината на конектора). 

Пин 

 Конектор 

1. Внимавайте подложката да не е обърната
наопаки.

2. Ако новите подложки имат предпазен
гръб върху лепящата страна, свалете го и
ги поставете в двустранния калъф за
подложки на тренажора.

UPSIDE DOWN 
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Проблем Възможни причини и 

коментари 
Решен

ия 

Апаратът не се включва • Апаратът трябва да се включи
ръчно

• Батериите не са правилно
поставени

• Батериите са изтощени или
липсват

• Натиснете зеления бутон
за включване

• Поставете правилно
батериите, вкл. като
ориентирате полюсите им
във вярната посока

• Сменете батериите

Електродите са поставени 
върху манекена, но 
тренажорът не преминава 
към анализ 

• Оперативно решение
• Някоя от подложките е

свързана наопаки с конектора
на кабела

• Подложките или лепящите
покрития са негодни

• Проверете дали
подложките са добре
прилепнали, така че
сензорът в средата на
лепящата повърхност да се
допира до тялото на
манекена

• Извадете черния пин,
обърнете подложката и я
свържете по правилен
начин

• Сменете подложките
(издържат 100 + употреби)

Апаратът започва анализ, 
преди подложките да бъдат 
поставени на манекена 

• Подложките не са правилно
поставени на стойката

• Някоя подложка се е огънала
по стената на стойката си

• Поставете правилно
подложките, така че да
лежат хоризонтално, без
да се докосват до
стените на стойката

Апаратът подава 
електрошок, преди да 
бъде натиснат 
съответният бутон 

• Тренажорът е включен на
автоматичен режим

• Превключете на
полуавтоматичен
режим

Апаратът подава сигнал за 
смяна на батериите 

• Апаратът ще работи още 10
или повече часа

• Сменете батериите в
рамките на 10 часа

Апаратът се изключва или 
изкривява гласовите 
комади 

• Батериите са твърде изтощени • Поставете нови батерии

Подложката се отделя 
от конектора 

• - Проверете черния пин • Поставете нов пин
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Подложката не залепва 
за манекена 

• - Лепящото покритие е
износено

• Сменете подложките
(издържат 100 +
употреби)

По повърхността на 
подложките се забелязват 
следи и наранявания 

• Кабелите оставят следи
заради неправилно
съхранение

• Съхранявайте
кабелите и
подложките с
електроди в
съответните им
торбички в чантата на
тренажора
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ГАРАНЦИЯ 
Тригодишна ограничена гаранция 

1. Покритие на гаранцията. Prestan дава ограничена гаранция в случай на дефекти в изработката
или материалите, които са се проявили при нормална употреба на тренажор Prestan AED
UltraTrainer.

2. Период на гаранцията: гаранцията на тренажор Prestan AED UltraTrainer обхваща 3 (три) години,
считано от датата на закупуване. Всички компоненти на тренажор Prestan AED UltraTrainer,
които проявят дефекти в рамките на 36 (тридесет и шест) месеца от датата на закупуване, ще
бъдат поправени или заменени по избор на Prestan без заплащане от страна на купувача.
Купувачът следва да заплати за своя сметка транспорта до адрес, посочен от Prestan.

3. Отговорности на производителя. Prestan ще поправи или замени (по своя преценка) всеки
дефектен компонент, отговарящ на условията по т. 2, без да изисква друго заплащане, освен за
транспортните разходи. Единствената и изключителна претенция на купувача може да бъде за
поправка или замяна на дефектни стоки, както е описано тук. Поправката или замяната на
компонент на тренажор Prestan AED UltraTrainer не води до удължаване на гаранционния
период, нито до започването на нов гаранционен период.

4. Обстоятелства, при които ще бъде отказано гаранционно обслужване, и други ограничения.
a. Prestan си запазва правото да откаже гаранционно обслужване и замяна, когато

дефектът е настъпил в резултат на неправилна употреба, неправилно боравене,
неправилно приложение, злополука, нехайно отношение, неправилна инсталация,
модификация, използване на неоторизирани части и приспособления, изменения и
ремонти, извършени от неоторизирани от Prestan лица, и всички други причини,
различни от дефект в изработката или материалите.

b. Ограничената гаранция не покрива нараняване на продукта, неправилна употреба,
увреждания, настъпили в резултат от неправилно боравене с продукта, нехайно
отношение и неоторизирани изменения. Гаранцията става нищожна при структурно
изменение на тренажор Prestan AED UltraTrainer.

c. Гаранцията не покрива консумативи като батерии, независимо че такива биха могли да
бъдат включени в доставката по изключение, или подложки с електроди след
надхвърляне на определения брой употреби.

d. За да получи гаранционно обслужване, купувачът следва да удостовери датата, мястото
и цената на покупката.

e. Prestan не дава други гаранции, освен посочените тук. Никой търговец, представител,
дистрибутор или служител на Prestan няма право да променя задълженията и
ограниченията по тази гаранция.

5. Ограничения на подразбиращите се гаранции и повреди.
a. Никоя подразбираща се гаранция на тренажор Prestan AED UltraTrainer, включително за

продаваемост или пригодност за определена цел, не може да надхвърля по
продължителност срока на настоящата ограничена гаранция, считан от датата на
закупуване. Някои държави не допускат ограничения върху продължителността на
подразбиращите се гаранции, така че споменатото ограничение може да не важи за
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вашия случай. 
b. Prestan не носи отговорност за случайни или косвени вреди, възникнали в резултат от

употребата на тренажор Prestan AED UltraTrainer или нарушаването на тази или друга
изрично посочена или подразбираща се гаранция. Някои държави не допускат
изключване или ограничение на случайни или косвени вреди, така че споменатото
ограничение може да не важи за вашия случай. Всички обезщетения са ограничени до
размера на покупната цена.

6. Гаранционно обслужване. За да получите гаранционно обслужване, свържете се с
оторизирания дистрибутор на Prestan, а за допълнителна информация посетете нашия уебсайт:
www.prestanproducts.com.

7. Други. Настоящата гаранция ви дава специфични права, като е възможно да имате и други
права, предоставени от закона в конкретната държава.
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ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ 
За актуални цени и поръчка потърсете оторизиран дистрибутор на Prestan

11678 
Единична чанта за тренажор 
UltraTrainer

11806 
Чанта за комплект от 4 тренажора UltraTrainer

PP-UTPAD-1 
Комплект тренировъчни подложки с 
електроди за възрастен/дете за тренажор 
UltraTrainer

PP-UTPAD-4 
4 комплекта тренировъчни подложки с електроди за 
възрастен/дете за тренажор UltraTrainer

RPP-AEDUT-CABLE 
Резервни кабели за тренажор UltraTrainer

RPP-AEDUT-TRAY 
Резервна стойка за електроди за 
тренажор UltraTrainer

PP-AEDUT-101-D Английски/Испански 

PP-AEDUT-102-D Английски/Френски 

Езиков модул за тренажор UltraTrainer 



www.prestanproducts.com 

ТРЕНАЖОР PRESTAR AED ULTRATRAINERTM 

Предлага уникални възможности, които не се откриват при други универсални 
тренажори за АВД 

Компактният, лек апарат предоставя възможност за обучение и тренировка в 
реалистични условия. Подложките с електроди са предварително свързани и 
снабдени със сензор, който отчита правилното поставяне върху манекена. 
Устройството подава ясни и спокойни команди. 
Инструкторите имат възможност за включване и изключване на метронома 
и/или командата за обдишване съобразно нуждите на курса. 
Тренажорът Prestar AED UltraTrainerTM е устойчив апарат с 3-годишна гаранция
и дълготрайни подложки с електроди. 

Prestan е първият и единствен универсален тренажор за АВД с: 
 тренировъчни електроди за възрастен/дете със съответната графика
 сензор за правилно поставяне на електродите
 предварително свързани електроди
 бутон за режим „Дете“
 специфични команди за режим „Дете“
 полуавтоматичен и автоматичен режим на симулация
 обучителни команди за правилно прилагане на КПР
 възможност за включване и изключване на метронома за

извънгръдните притискания
 възможност за включване и изключване на командите за обдишване
 предупреждение за намален капацитет на батериите
 3-годишна гаранция

Други възможности: 
 команди на два езика (английски, испански)
 съобразен с насоките за 2015 г. и подлежащ на

актуализация
 бутон за пауза
 5 тренировъчни сценария

Научете повече за Тренажор Prestar AED 
UltraTrainerTM

Сканирайте QR кода и вижте видеоматериала 
Prestan Products LLC © 2017 

http://www.prestanproducts.com/
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