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1 Pre vašu bezpečnosť
1.1 Všeobecné vyhlásenia o bezpečnosti
● Pred začatím používania tohto výrobku si pozorne prečítajte návod na

použitie.
● Dôsledne dodržiavajte návod na použitie. Používateľ musí dokonale

porozumieť pokynom a dôsledne ich dodržiavať. Výrobok používajte
len na účely uvedené v časti Účel použitia v tomto dokumente.

● Návod na použitie nevyhadzujte. Zabezpečte, aby bol návod
uchovaný a používateľ riadne dodržiaval v ňom uvedené pokyny.

● Tento výrobok smú používať len plne vyškolení a kvalifikovaní
používatelia.

● Dodržiavajte všetky miestne a vnútroštátne pravidlá a predpisy
súvisiace s týmto výrobkom.

● Na tomto výrobku smie vykonávať inšpekciu, opravy a údržbu len
vyškolený a kvalifikovaný personál. Spoločnosť Dräger odporúča
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb Dräger na účely vykonávania
každej údržby a uskutočňovanie všetkých opráv spoločnosťou Dräger.

● Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo Dräger, inak
môže dôjsť k zhoršeniu správnej činnosti výrobku.

● Nepoužívajte chybný ani neúplný výrobok, a výrobok neupravujte.
● V prípade poruchy alebo zlyhania ktorejkoľvek súčasti oznámte túto

skutočnosť spoločnosti Dräger.

1.2 Definície výstražných symbolov
Výstražné symboly sa v tomto dokumente používajú na uvedenie a
zvýraznenie textu, ktorý vyžaduje, aby mu používateľ venoval zvýšenú
pozornosť. Definícia významu jednotlivých symbolov je nasledovná:

VAROVANIE
Indikuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak jej
nezabránite, môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie.

UPOZORNENIE
Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak jej
nezabránite, môže mať za následok zranenie alebo poškodenie
výrobku alebo životného prostredia. Môže sa tiež použiť na
výstrahu proti nebezpečnému zaobchádzaniu.

POZNÁMKA
Označuje doplňujúce informácie o používaní výrobku.

2 Opis
2.1 Prehľad výrobku
Zariadenie Bodyguard® 1500 je batériami napájaný osobný výstražný
bezpečnostný systém, ktorý vydáva zvukové a vizuálne alarmové signály.
Zvukové signály sú hlasné, ľahko rozpoznateľné a obsahujú rôzne typy
zvukov, ktoré slúžia na rozlíšenie rôznych typov výstrah. Alarm vychádza
z elektronického zariadenia, ktoré využíva štrbiny štítka na zosilnenie
zvuku na jasné a hlasné výstražné signály.

Vizuálne signály poskytujú červené, modré, zelené a jantárové indikátory
LED na kryte. Počas používania na zariadení bliká zelený indikátor LED,
ktorý označuje aktívny režim a pulzujúce modré indikátory LED sa používajú
ako vizuálny identifikačný signál (alebo tzv. núdzový signál partnera) pre
ostatných členov tímu.

Zariadenie je konfigurované ako verzia Button (s tlačidlami) alebo verzia
Button so zrušením pomocou štítka. Hlavný rozdiel medzi verziami
zariadení je spôsob zrušenia alarmu:

● Verzia Button (s tlačidlami) - tlačidlá na boku zariadenia sa používajú
na spustenie a zrušenie automatických alarmov (štítok (tally) sa k tejto
verzii nedodáva).

● Verzia Button (so zrušením pomocou štítka) – tlačidlá na boku
zariadenia sa používajú na spustenie a zrušenie automatických
alarmov. Štítok sa používa pri údržbe. Vloženie štítka zabráni tomu,
aby sa počas údržby spustili zvukové alarmy.

Jednotka je upevnené zvonku na ochrannom odeve alebo zariadení s
použitím jednej z troch rôznych možností uchytenia. Štandardné uchytenie
je nízkoprofilová popruhová spona. Alternatívou (dodávanou s jednotkou) je
adaptér, ktorý pripája jednotku k sťahovaciemu uzáveru univerzálneho
príslušenstva. Voliteľná alternatíva (dodávaná ako príslušenstvo) je
krokosvorka s kombinovaným krúteným D-krúžkom.

2.1.1 Tiesňové alarmy

Hlavnou funkciou zariadenia je spustenie automatických a ručných tiesňových
alarmov. Automatický tiesňový alarm využíva vnútorný senzor pohybu a
časovač na meranie času, počas ktorého je používateľ bez pohybu, aby
signalizoval, keď je používateľ v bezvedomí alebo zakliesnený. Automatický
tiesňový alarm aktivuje predbežný alarm ( ) a riadny alarm ( ) v
preddefinovaných časových intervaloch, počas ktorých sa používateľ nehýbe
okrem normálneho pohybu pri dýchaní. Ručný alarm sa ovláda pomocou
stlačenia žltého tlačidla ( ), ktoré umožní používateľovi vyslať signál v stave
núdze, alebo ak potrebuje pomoc.

2.1.2 Teplotný alarm

Ochranné oblečenie izoluje používateľa od teplotného prostredia, čo
znemožňuje určiť teplotu prostredia či mieru vystavenia sa vysokej teplote.
Zariadenie Bodyguard® 1500 obsahuje teplotný senzor, ktorý monitoruje
vystavenie sa teplu a spúšťa časovač pri určenej počiatočnej teplote
(prednastavená počiatočná teplota je 40 °C). Po spustení časovača sa
aktivujú dva teplotné alarmy v časovo vážených prahových hodnotách teploty.
Alarmy upozorňujú používateľa na relatívne dlhý čas, keď je vystavený mierne
zvýšeným teplotám, alebo na krátky čas vo vysokých teplotách.

Tepelný senzor je možné deaktivovať alebo je možné nakonfigurovať
počiatočnú teplotu, aby boli splnené individuálne prevádzkové potreby
používateľa s použitím Dräger PC Link (pozri časť 2.1.3).
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2.1.3 Rádiofrekvenčné prepojenie

Rádiofrekvečné prepojenie (RF) umožňuje spárovanie jedného alebo
viacerých zariadení s meračom Dräger Bodyguard® TX na dýchacom prístroji.
Keď je zariadenie Bodyguard® 1500 spárované s meračom TX, automaticky
sa zapne, ak je v dosahu 1 m  od spárovaného zapnutého merača TX.
Spárované zariadenie Bodyguard® 1500 nemožno vypnúť, pokiaľ sa nevypne
merač TX. Viac informácií o párovaní zariadenia nájdete v časti 3.4.3.

Zariadenie Bodyguard® 1500 je vybavené rádiofrekvenčným (RF)
komunikačným systémom, ktorý umožňuje bezdrôtové odčítanie údajov
a preprogramovanie jednotky. Údaje zahŕňajú informácie o identite
jednotky, záznam udalostí (údajový záznam), údržbu parametrov
a preprogramovanie firmvéru. Medzi konfigurovateľné parametrické
nastavenia patrí aktivácia/deaktivácia alarmov, časy alarmu pohybu, zvuky
alarmu atď. Parametre alarmov, ktoré sú opísané v tomto dokumente sú
predvolené hodnoty pre túto jednotku.

Rádiofrekvenčné prepojenie si vyžaduje Dräger PC Link. Ďalšie informácie 
môžete získať od spoločnosti Dräger.

2.2 Účel použitia
Zariadenie Bodyguard® 1500 je určené pre hasičov, iné pohotovostné
zložky a používateľov z oblasti priemyslu, ktorý vykonávajú hasenie,
záchranné operácie a iné nebezpečné úlohy s meračom XT. Zariadenie
poskytuje jasné, zreteľné a ľahko rozlíšiteľné signály alarmu, ktoré
signalizujú používateľovu nehybnosť, jeho volanie o pomoc alebo ho
varujú pred vystavením sa nadmernej teplote. Tiesňový alarm môžu
používať záchranárske tímy, aby vedeli správne určiť zdroj alarmu.
Zariadenie sa môže použiť aj samostatne.

2.2.1 Obmedzenia účelu použitia

Obmedzenie automatického tiesňového alarmu je také, že senzor pohybu
zachytí pohyb alebo vibráciu používateľa, ktorý nevykazuje pohyb, no
nachádza sa napríklad na pohyblivom alebo chvejúcom sa povrchu a
alarm sa tak nemusí spustiť.

Špeciálne podmienky bezpečného používania:
Osadený štítok je vyrobený z hliníkovej fólie. Koncový používateľ by mal
zaobchádzať so zariadením opatrne, aby štítok nepodliehal odieraniu a
treniu, pretože môže dôjsť k zápalným iskrám.

Kovová upevňovacia svorka je izolovaná vodivá časť s elektrickou
kapacitou 6 pF, ktorá prekračuje hodnoty povolené v tabuľke 9 normy
EN60079-0:2012 pre zariadenia Skupiny II. Toto by mal používateľ brať do
úvahy, keďže pri určovaní vhodnosti použitia hrozia elektrostatické výboje.

2.3 Schválenia
Európske normy, usmernenia a smernice, podľa ktorých je tento výrobok
schválený, sú uvedené vo vyhlásení o zhode (pozrite si vyhlásenie o
zhode alebo www.draeger.com/product-certificates).

2.4 Značenie a symboly

UPOZORNENIE
Nepoužívajte označovacie fixky ani nenanášajte farbu, na
jednotku neškrabte ani nič nevyrývajte. Mohlo by to jednotku
poškodiť alebo zrušiť platnosť schválení. Všetky osobné
označenia zariadenia sa odporúčajú robiť pomocou samolepiacich
štítkov.

3 Použitie

UPOZORNENIE
Pred spustením automatického tiesňového alarmu musí byť štítok
zo zariadenia Bodyguard® 1500 so zrušením pomocou štítka
vybratý. Pred použitím zariadenia sa uistite, že je štítok vybratý.

3.1 Príprava na použitie
3.1.1 Počiatočná montáž

Zadný kryt a batérie sa k zariadeniu dodávajú osobitne (nevložené).
Namontujte ich pred prvým použitím (pozrite si časť 3.4.2).

Ak je zariadeniu pribalená aj krokosvorka, nasaďte ju nasledovne:

1. Odstráňte popruhovú úchytku zo zadného krytu (obr. 2).
2. Vložte batérie a nasaďte zadný kryt ako obvykle (pozrite si časť 3.4.2).
3. Zapojte príslušenstvo s krokosvorkou (obr. 3). Jemne utiahnite skrutku

použitím hviezdicového kľúča T10 Spoločnosť Dräger odporúča
krútiaci moment 0,8 Nm (0,6 lbf ft) –  neuťahujte príliš silno.

Ak montujete jednotku k sťahovaciemu uzáveru univerzálneho
príslušenstva, nasaďte adaptér nasledujúcim spôsobom:

1. Vložte batérie a zadný kryt ako obvykle (pozri časť 3.4.2).
2. Nasaďte adaptér sťahovacieho uzáveru univerzálneho príslušenstva a

zaistite ho na mieste s popruhovou sponou (obr. 4).

POZNÁMKA
Adaptér sťahovacieho uzáveru univerzálneho príslušenstva
upevnite k jednotke iba s popruhovou sponou. Nepoužite skrutku,
ako napríklad tú, ktorá sa dodáva s príslušenstvom krokosvorky.

3.1.2 Príprava na použitie

1. V prípade potreby vložte batérie (pozrite si časť 3.4.2).
2. Ak je potrebné, spárujte zariadenie s meračom TX (pozrite si

časť 3.4.3).
3. Vykonajte kontrolu funkčnosti (pozrite si časť 3.4.1).

VAROVANIE
Vloženie zariadenia do ochranného odevu by izolovalo tepelný
senzor od teplotného prostredia, čo by zapríčinilo omeškanie
spustenia alarmu. Hrozilo by tak riziko vystavenia sa vysokým
teplotám. Upevnite zariadenie Bodyguard® 1500 na vonkajšiu
stranu ľubovoľného ochranného odevu a dbajte na to, aby senzoru
nič neprekážalo.

POZNÁMKA
Optimálne miesta upevnenia sú vpredu na ramene (obr. 5 a obr. 6)
alebo páse (obr. 7) používateľa. Umiestnenie na ramene môže
vystaviť tepelný senzor mierne vyšším teplotám a odporúča sa pre
hasičské zásahy.
Miesto na ramene umožňuje zariadeniu spárovanie s meračom TX
počas používania dýchacieho prístroja. Viac informácií o párovaní
zariadenia nájdete v časti 3.4.3.

4. Pripevnite zariadenie na upínacie popruhy dýchacieho prístroja alebo
na ochranný odev.

3.2 Počas používania
3.2.1 Zapnutie a vypnutie zariadenia

Pre zapnutie zariadenia:
● Ak sa zariadenie používa samostatne, stlačte ľavé tlačidlo.
● Ak je zariadenie spárované s meračom TX, otvorte ventil fľaše

dýchacieho prístroja. Zariadenie sa automaticky zapne.

Vypnutie zariadenia:
● Ak sa zariadenie používa samostatne, súčasne stlačte ľavé a pravé

tlačidlo.
● Ak je zariadenie spárované s meračom TX, vypnite merač TX (pozrite

si návod na použitie merača TX) a potom súčasne stlačte ľavé a pravé
tlačidlo.

BRXX-1234 Výrobné číslo spoločnosti Dräger

Ľavé tlačidlo a aktívny indikátor LED

Pravé tlačidlo

Indikátor LED nízkej úrovne batérie

Symbol rádiofrekvenčnej (RF) komunikácie
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1

4110

3

4

1 2

6

7

5

8
9

1   Aktívny indikátor LED 6   Panel LED
2   indikátor LED nízkej úrovne batérie 7   Tlačidlo ručného alarmu
3   Pravé tlačidlo 8   Bod RF komunikácie
4   Štítok (voliteľný) 9   Ľavé tlačidlo      

 5   Tepelný senzor

3338

2

3324

3

5470

4

3339

5

D

5471

6

3337

7
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3.2.2 Prevádzkové režimy a funkcie

Používanie a spustenie alarmov a všetky postupy evakuácie by mali byť v
súlade s existujúcimi pokynmi a riadiacimi postupmi.

Režim spánku – Keď je zariadenie vypnuté, prepne sa do režimu spánku
(a čaká na aktivačný signál). Automatické alarmy sa vypnú a všetky
indikátory LED sú vypnuté. Ručný tiesňový alarm možno aktivovať z
režimu spánku.

Aktívny režim – Keď sa jednotka zapne a prejde autokontrolou,    objaví
sa úvodný signál (štyri pípnutia a krátke zasvietenie všetkých indikátorov
LED) a potom sa jednotka prepne do aktívneho režimu, v ktorom bliká
zelený indikátor LED (každú sekundu). Zapnú sa automatické alarmy, ako
aj núdzový signál partnera.

Hlásenie o chybe –  Ak jednotka neprejde autokontrolou počas zapínania
alebo ak sa počas používania vyskytne chyba hardvéru, aktivuje sa
hlásenie o chybe (päť pípnutí spolu s rýchlym blikaním jantárového
indikátora LED).

Predbežný alarm ( ) – Zariadenie nezachytí pohyb počas 21 – 25 sekúnd.
Aktivuje sa opakujúce trojnásobné pípanie s narastajúcou hlasitosťou spolu
so striedavým blikaním červeného a modrého indikátora LED.

Automatický tiesňový alarm ( ) – Žiadny pohyb počas 8 sekúnd po
predbežnom alarme. Aktivuje sa riadny signál alarmu.

Ručný tiesňový alarm ( ) – Stlačenie tlačidla aktivuje riadny signál
alarmu.

Upozornenie na nízku úroveň nabitia batérie ( ) – Bliknutie
jantárového indikátora LED a pípnutie každých päť sekúnd.

Teplotný alarm 1 – Pri dosiahnutí kratšieho času/nižšej prahovej hodnoty
teploty. Aktivuje sa krátke opakujúce sa dvojpípnutie a červené indikátory
LED blikajú. Stlačte pravé tlačidlo ( ), aby ste vypli alarm.

Teplotný alarm 2 – Pri dosiahnutí dlhšieho času/vyššej prahovej hodnoty
teploty. Aktivuje sa riadny signál alarmu.

Núdzový signál partnera – Modré indikátory LED blikajú v pomalom
tempe.

Riadny signál alarmu – Vysoký pulzujúci signál alarmu spolu so
striedaním červených a modrých indikátorov LED.

3.2.3 Automatické tiesňové alarmy

Vysvetlivky

3.2.4 Teplotné alarmy

VAROVANIE
Teplotný alarm 1 signalizuje, že je používateľ vystavený vysokej
teplote. Presuňte sa do bezpečnej oblasti akonáhle začujete alarm
a po spustení alarmu sa nevracajte do operačnej oblasti.
Teplotné alarmy sú konfigurované tak, aby vyhovovali
prevádzkovým potrebám používateľa. Majiteľ zariadenia musí
poskytnúť bezpečné pracovné postupy na základe zvolených
teplotných nastavení alarmu.

Keď zaznie teplotný alarm 1, potvrďte ho a vypnite ho stlačením pravého
tlačidla ( ) a ihneď sa presuňte na bezpečné miesto. Červený indikátor
LED bude aj naďalej blikať, až kým okolitá teplota neklesne pod nastavenú
spúšťaciu teplotu.
Teplotný alarm 2 aktivuje riadny signál alarmu, ak je používateľ vystavený
veľmi vysokej teplote. Vykonajte evakuáciu ako v núdzovom prípade. Ak
sa už nachádzate na bezpečnom mieste, zrušte riadny alarm obvyklým
spôsobom.

3.3 Po použití
Neodopínajte si jednotku ani ju nevypínajte, pokiaľ sa nenachádzate na
bezpečnom mieste a mimo nebezpečenstva.
1. V prípade potreby odpojte jednotku od popruhu alebo ochranného

odevu.
○ Na odpojenie popruhovej spony použite plochý skrutkovač so

šírkou 3 mm alebo širší (obr. 9 alebo obr. 10).
○ Na odpojenie adaptéra od sťahovacieho uzáveru univerzálneho

príslušenstva použite 2,5 mm inbusový kľúč (obr. 11).
2. Vykonajte kontrolu funkčnosti (pozrite si časť 3.4.1).
3. V prípade potreby jednotku vyčisťte (pozrite si časť 5.1).
4. Jednotku skladujte v súlade s pokynmi na skladovanie (pozrite 

si časť 6).

Čas v sekundách Pohyb

Stlačenie ľavého tlačidla Predbežný alarm

Stlačenie pravého tlačidla Riadny alarm
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3.4 Bežné úlohy pre používateľa
3.4.1 Kontrola funkčnosti

VAROVANIE
Ak zariadenie nespĺňa niektoré normy či parametre kontroly
funkčnosti alebo ak je zariadenie viditeľne poškodené, môže ísť o
zlyhanie systému. Nahláste chybu vyškolenému servisnému
personálu alebo sa obráťte na spoločnosť Dräger. Nepoužívajte
zariadenie Bodyguard® 1500, pokiaľ nie je plne funkčné.

UPOZORNENIE
Hlasitosť zvuku je veľmi vysoká. Pri testovaní zariadenia
Bodyguard® 1500 na to upozornite osoby v bezprostrednej blízkosti
a majte vhodnú ochranu sluchu, aby ste predišli poškodeniu sluchu.

1. Skontrolujte, či je zariadenie Bodyguard® 1500 čisté a bez
poškodenia. Typickými znakmi poškodenia, ktoré môžu mať vplyv
na funkčnosť zariadenia, sú preliačenie, obrúsenie, prerezanie,
korózia a zmena farby.

2. Zapnite zariadenie. (Zapnutie zariadenia je opísané v časti 3.2.1 a
zrušenie alarmov je zobrazené na obr. 8.)

3. Presvedčte sa, či sa objaví spúšťací signál (štyri pípnutia a krátke
zasvietenie všetkých indikátorov LED) a či ďalej funguje zelený
(aktívny) indikátor LED a modrý Indikátor LED (núdzový signál
partnera).

4. Nechajte zariadenie bez pohybu a skontrolujte, či sa v priebehu
21 až 25 sekúnd spustí predbežný alarm. Pohýbte so zariadením, aby
sa signál alarmu zrušil.

5. Opäť nechajte zariadenie bez pohybu a nechajte odznieť predbežný
alarm, aby ste skontrolovali, či riadny alarm začne približne 8 sekúnd
po predbežnom alarme.

6. Vypnite alarm.
7. Spustite ručný alarm.
8. Vypnite alarm.
9. Ak sa zariadenie Bodyguard® 1500 chystáte použiť s meračom TX,

uistite sa, že sú zariadenia spárované (pozrite si časť 3.4.3) a
vykonajte nasledovné kroky:
a. Uistite sa, že merač TX a Bodyguard® 1500 sú vypnuté.
b. Otvorte ventil fľaše dýchacieho prístroja. Skontrolujte, či sa 

zariadenie Bodyguard® 1500 zapne do 10 sekúnd po tom, čo na 
merači TX prebehne autokontrola.

c. Stlačte súčasne ľavé ( ) a pravé ( ) tlačidlo na zariadení 
Bodyguard® 1500. Zariadenie by malo ostať v aktívnom režime 
(zapnuté), keď je zapnutý merač TX.

d. Stlačte a podržte tlačidlo osvetlenia ( ) merača TX po dobu 
10 sekúnd. Skontrolujte, či sa zo spárovaného zariadenia 
Bodyguard® 1500 ozve dlhé pípnutie.

3.4.2 Vloženie batérie alebo jej výmena

VAROVANIE
Nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru. Batérie nevyberajte ani
neinštalujte vo výbušnej alebo vznietiteľnej atmosfére.
Nebezpečenstvo výbuchu, požiaru alebo chemickej havárie.
Batérie nevystavujte zdrojom tepla, nesnažte sa nabiť
nenabíjateľné batérie a neskratujte svorky batérie.
Ak vymeníte batériu za nesprávny typ, hrozí nebezpečenstvo
výbuchu. Používajte len odporúčaný typ batérií.

UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo pre životné prostredie. Použité batérie likvidujte
v súlade s vnútroštátnymi alebo miestnymi predpismi.

● Používajte len odporúčaný typ batérií: Lítiové Panasonic® CR123A
3 V. Iné batérie nemusia mať rovnakú životnosť a spôsobia zrušenie
platnosti schválení.

● Batérie vymeňte za zodpovedajúcu súpravu batérií. Nepoužívajte
kombináciu starých a nových batérií.

● Vybité batérie z produktu vyberte.
● Aby sa zachoval čas hodín údajového záznamu, vložte nové batérie

do 30 sekúnd od vybratia starých batérií.

1. Odstráňte zadný kryt pomocou 2,5 mm šesťhranného kľúča a vyberte
vybité batérie (pozrite si obr. 12).

2. V mieste, kam sa vkladajú batérie, si skontrolujte znázornenie polarity
a vložte nové baterky.

3. Skontrolujte kryt a tesniaci krúžok. Na tesniaci krúžok naneste tenkú
vrstvu silikónového maziva (mazivo by ste mali cítiť na prstoch, ale
nemalo by ho byť vidieť).

4. Zarovnajte a znova založte kryt. Jemne utiahnite skrutky. Spoločnosť
Dräger odporúča krútiaci moment 0,5 Nm (0,4 lbf ft) – neuťahujte príliš
silno.

5. Vykonajte kontrolu funkčnosti (pozrite si časť 3.4.1).

!

!

!

!

3.4.3 Párovanie s meračom TX

1. Uistite sa, že merač TX a zariadenie Bodyguard® 1500 sú vypnuté.
2. Bodyguard® 1500: Stlačte a podržte ľavé tlačidlo ( ) na zariadení

Bodyguard® 1500 približne 3 sekundy, pokiaľ sa nerozsvieti zelený
(aktívny) indikátor LED. Uvoľnite ľavé tlačidlo ( ).

3. Merač TX: Stlačte a podržte tlačidlo osvetlenia ( ) merača TX.
Približne po 6 sekundách sa rozsvieti zelený a biely indikátor LED a
červený indikátor LED začne blikať.

4. Obe zariadenia: Ihneď dajte
do kontaktu rozhranie merača
a žlté tlačidlo ( ) (pozrite si
obr. 13) a potom uvoľnite
tlačidlo osvetlenia
merača ( ). 
Ak je spárovanie úspešné,
pred automatickým vypnutím
zariadení sa objaví signál: 
○ Bodyguard® 1500 –

blikanie modrých
indikátorov LED a 4 dlhé
pípnutia.

○ Merač TX – striedavé
blikanie bieleho a
zeleného/jantárového indikátora LED.

Ak spárovanie nie je úspešné, pred automatickým vypnutím zariadení
sa objavia nasledovné signály:
○ Bodyguard® 1500 – blikanie červených indikátorov LED a 8 dlhých

pípnutí.
○ Merač TX – striedavé blikanie červených a jantárových indikátorov

LED.
Ak sa spárovanie nepodarí do 25 sekúnd, objavia sa nasledovné
signály:
○ Merač TX – striedavé blikanie červených a jantárových indikátorov

LED a zariadenie sa automaticky vypne.
○ Bodyguard® 1500 – prejde do aktívneho módu, ako je opísané v

časti 3.2.2. 

POZNÁMKA
Ak spárovanie nie je úspešné, opakujte postup spárovania. Všetky
existujúce informácie o párovaní sa ukladajú do zariadenia
Bodyguard® 1500.

4 Riešenie problémov
Ak problém pretrváva aj po všetkých pokusoch o nápravu, alebo ak
problém nie je popísaný v tabuľke nižšie, obráťte sa na spoločnosť Dräger.

5 Údržba
Zariadenie Bodyguard® 1500 nevyžaduje žiadnu plánovanú údržbu. Podľa
potreby zariadenie očistite a vymeňte batérie.

5.1 Čistenie

UPOZORNENIE
Nepoužívajte organické rozpúšťadlá ani drsné materiály. Iné
produkty ako jemný mydlový roztok môžu zariadenie poškodiť.
Jednotku neponárajte do vody ani čistiacich tekutín ani ju
nedávajte do čistiacich alebo sušiacich zariadení. Jednotku pri
čistení nerozoberajte.

Zariadenie Bodyguard® 1500 čistite a utierajte opatrne pomocou čistej
handričky, ktorá nepúšťa vlákna. V prípade potreby handričku namočte do
jemného mydlového roztoku.

6 Skladovanie
Zariadenie skladujte v suchom priestore, ktorý je chránený pred prachom
a nečistotami. Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu.
Skladujte pri teplote 10 – 50 °C.

Aj keď je systém vypnutý, spotrebúva sa malé množstvo energie. Ak
jednotku nebudete používať dlhú dobu, vyberte batérie (pozrite si
časť 3.4.2). Upozorňujeme, že hodiny údajového záznamu sa krátko po
vybratí batérií zastavia.

Problém Porucha Riešenie
Nezapne sa Málo nabité batérie Vymeňte batérie (pozrite si 

časť 3.4.2)

Jednotku nemožno 
obsluhovať

Obráťte sa na spoločnosť 
Dräger

Nedá sa vypnúť Merač TX je po 
vypnutí mimo 
komunikačného 
rozsahu (na zariadení 
Bodyguard® 1500 sa 
neobjavil žiadny 
signál o vypnutí)

Dajte zariadenie do dosahu 
RF komunikácie a potom 
stlačte tlačidlo osvetlenia 
merača TX ( ). Vypnite 
zariadenie 
Bodyguard® 1500 (pozrite 
si časť 3.2.1.)

Blikajúci jantárový 
indikátor LED a 
pípnutie každých 
5 sekúnd

Málo nabité batérie Vymeňte batérie (pozrite si 
časť 3.4.2)

Päť pípnutí spolu 
s blikaním 
jantárového 
indikátora LED

Zlyhala autokontrola 
alebo sa vyskytla 
hardvéru

Obráťte sa na spoločnosť 
Dräger

Zelený (aktívny) 
indikátor LED 
svieti 10 sekúnd a 
potom sa vypne

Ľavé tlačidlo ( ) bolo 
stlačené dlhšie ako 
3 sekundy

Nie je potrebná žiadna akcia. 
Jednotka sa pokúsila 
nadviazať rádiofrekvenčné 
spojenie, čo je normálna 
funkcia.

Merač TX 
signalizuje 
neúspešné 
spárovanie (bliká 
červený indikátor 
LED), ale 
zariadenie 
Bodyguard® 1500 
vykazuje úspešné 
spárovanie (blikajú 
modré indikátory 
LED a zazneli 
4 dlhé pípnutia)

Zariadenia sa počas 
párovania dostali 
mimo RF 
komunikačného 
rozsahu

Zariadenia opäť spárujte a 
uistite sa, že body RF 
komunikácie sú neustále v 
kontakte

4587
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7 Likvidácia
7.1 Likvidácia elektrických a elektronických

zariadení
Elektrické a elektronické zariadenie sa nesmie likvidovať cez domový
odpad. Toto označuje symbol vedľa.

Výrobok je možné bezplatne vrátiť spoločnosti Dräger. Ak potrebujete
informácie, kontaktujte národné marketingové organizácie alebo
spoločnosť Dräger.

7.2 Batérie
Použité batérie likvidujte v súlade s vnútroštátnymi alebo miestnymi
predpismi.

8 Technické údaje

II 1G Ex ia IIC T4 Ga (Ta = –30 °C do +60 °C)
II 1D Ex ia IIIB T200 °C Da
I M1 Ex ia I Ma 

9 Zoznam objednávok

Rozmery: 100 x 70 x 40 mm

Hmotnosť: 230 g s vloženými batériami

Prevádzková teplota: –30 °C až +60 °C

Prevádzkový tlak: 0,75 až 2 bary

Signály alarmu: BS 10999:2010

Batéria: Lítiová Panasonic® CR123A 3 V.

Napätie: 6 V, jednosmer. prúd

Nominálna frekvencia: 125 kHz 66 dBuA / m pri 10 m

Opis Množstvo Objednávkový kód
Batérie (lítiové 
Panasonic® CR123A 3 V)

5
(v jednom balení)

3356715 alebo 
dodávateľ

Hviezdicový kľúč T10 1 3356165 alebo 
dodávateľ

2,5 mm šesťstranný kľúč Dodávateľ

Silikónové mazivo Dodávateľ
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