
PSS® 7000-seeria
Autonoomne hingamisaparaat Kasutusjuhendi
Teie ohutuseks
Drägeri autonoomse hingamisaparaadi PSS® 7000-seeria hõlmab
eelseadistatud ja suletud rõhualandajat. Drägeri garantii kaotab kehtivuse,
kui seadme originaalseid tihendkapsleid modifitseeritakse, need
eemaldatakse või katki tehakse. Korrektsed töötingimused on tagatud
ainult juhul, kui rõhualandaja hooldust ja taassulgemist teostab Dräger.

● Selle autonoomse hingamisaparaadi kasutamine eeldab kandja
koolitamist ja käesoleva kasutusjuhendi järgimist.

● Kasutage autonoomset hingamisaparaati ainult käesolevas
kasutusjuhendis määratletud otstarbel või vastavalt Drägeri kirjalikele
juhisele.

● Autonoomse hingamisaparaadi kasutamine ja hooldamine eeldab
kasutusriigis hingamisteede kaitseseadmete kasutamist reguleerivate
riiklike normide, eeskirjade ja seaduste tundmist ning nende täitmist.

● Autonoomse hingamisaparaadi regulaarseid ülevaatus- ja
hooldustoiminguid tohivad teostada ainult koolitatud ja pädevad isikud
ning need toimingud tuleb kirjalikult fikseerida.

● Kasutatavaid suruõhusilindreid tohivad kontrollida ja täita ainult
koolitatud ja pädevad isikud.

● Dräger soovitab sõlmida hoolduslepingu Drägeri osakonna või
esindajaga.

● Kandja koolituskursuste, hoolduskoolituskursuste ja hoolduslepingute
kohta lisateabe saamiseks pöörduge Drägeri poole. 

● Hooldustööde käigus kasutage ainult Drägeri originaalvaruosi.
● Hooldustööde käigus kasutage ainult Drägeri

originaaltestimisseadmeid.
● Komponendi vea või rikke korral teavitage sellest Drägerit.
● Varustusõhk peab vastama hingamisõhu nõuetele standardi EN12021

järgi.

Vastutusavaldus
Drägeri autonoomse hingamisaparaadi PSS® 7000-seeria garantii
tingimused saab soovi korral hankida Drägerilt. Kui aparaati hooldab või
parandab vastava koolituseta isik (kes ei ole Drägeri töötaja või Drägeri
poolt sertifitseeritud) või kui seadet kasutatakse sihtotstarbele
mittevastaval viisil, kandub vastutus seadme töökindla toimimise eest
omanikule või kasutajale.

Kirjeldus
Drägeri autonoomse hingamisaparaadi PSS® 7000-seeria reguleeritava
kõrgusega ja liigendatud kandesüsteem pakub suuremat jõudlust,
mugavust ja kasutuskergust, mis vähendab kandja väsimist.

Kandesüsteemi tagaplaat hõlmab lükatavat, reguleeritava kõrgusega
raket, millel on kolm eelseadistatud kõrgussätet. Autonoomse
hingamisaparaadi kandmisel on tagaplaadi allosas asuv painduv
pöördliigend kohakuti kandja puusadega. Pöördliigend liigub koos kandja
keha pööramiste ja painutamistega, parandades kaalujaotust,
liikumisvabadust ning tõstes kandja manööverdamisvõimet.

Käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud versioonidele on paigaldatud kas ühe
silindri rihm või universaalne silindririhm, mis sobib nii ühe kui ka kahe silindri
kasutamiseks. Kahe silindri konfiguratsiooni jaoks on saadaval T-osa.

Elektroonilise jälgimisseadme ehk Bodyguardi kasutamise, kontrollimise ja
testimise juhiseid vt eraldi kasutusjuhendist.

Kasutusotstarve
Kui Drägeri autonoomse hingamisaparaadi PSS® 7000-seeria
kasutatakse koos sertifitseeritud hingamisõhu koormusklapi ja vastava
näomaskiga ning suruõhu silindri(te) komplektiga, kaitseb see kandja
hingamisteid töötamisel saastunud või hapnikuvaestes gaasilistes
keskkondades.

Aparaadi tööaja kestus oleneb valitud silindri(te) mahust ja kandja
hingamismäärast.

Sertifikaadid
Käesoleva toote kasutusloa aluseks olevaid Euroopa standardeid, juhiseid
ja direktiive on kirjeldatud vastavusdeklaratsioonis (vt
vastavusdeklaratsiooni või aadressi www.draeger.com/product-
certificates).

Märgistuste ja sümbolite seletus
Seadmel asuvate sertifitseerimisasutuse sümbolite ja märgistuste
selgituste osas pöörduge vastava ametkonna poole. Hingamisaparaadi
komponentidel olevate muude märgistuste näited. 

BRAC-1359 – Drägeri seerianumber
08/09 – tootmiskuu ja -aasta
3356812 ή R21034 – Drägeri osanumber
SF – standardtugevusega liitmik
LF – madaltugevusega liitmik

Kasutamine plahvatusohtlikus keskkonnas
PSS® 7000-seeria on läbinud tüübitesti ja tunnistatud sobivaks
plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks. Elektroonilistel
alamkoostudel on ATEX-i sertifikaat.

Kõik kombinatsioonid sobivad kasutamiseks ohualade tsoonides 0 kuni 20
(mõlemad kaasa arvatud).

Tehnilised andmed
Kõrgsurveühendus
200 baari või 300 baari
Standard G5/8 vastavalt standardile EN 144-2

Hoiatusvile
Drägeri poolt eelseadistatud, hakkab kõlama vahemikus 60 kuni 50 baari.

Suruõhusilindrid
Saadaval on terasest ja komposiitmaterjalist 4 kuni 9 l mahuga silindrid
(200 või 300 baari). Lisateabe saamiseks pöörduge Drägeri poole.

Kasutamise ettevalmistamine
Järgmisi aparaadi kasutusele võtmise eelseid toiminguid tohivad teostada
koolitatud ja pädevad autonoomse hingamisaparaadi kasutajad.

Oluline märkus: manomeetri esiküljele võib olla paigaldatud õhuke
painduv kaitsekate. See kate tuleb enne esmakordset kasutamist
eemaldada.
PSS® on Drägeri kaubamärk
Kõrguse reguleerimine
Kandesüsteemi kõrgust saab reguleerida ning seadistada õlarakme juures
sobivaks kandja ülakeha pikkusega. Kasutada saab kolme seadistust, mis
on tähistatud tähtedega S (lühike), M (keskmine) ja L (pikk).

Ülakeha pikkuse järgi seadistamiseks toimige järgmiselt. Vt Joonis 1.

● Tõstke aparaat vertikaalasendisse.
● Vajutage üheaegselt kahte vedrunuppu, et avada õlarakmete

lukustus. Lükake rakmeid soovitud suunas, seejärel vabastage nupud.
Jätkake rakmete lükkamist, kuni nupud rakenduvad ja lukustavad
rakmed soovitud asendisse S, M, või L.

Märkus. Kui komplekt on seljas ja reguleerimisrihmad välja
tõmmatud (lahti), saab rakmete kõrgust reguleerida kõrvalseisev
abistav isik.

Ühe silindri paigaldamine
Märkus. Järgnevad juhised kehtivad keermega silindriliitmiku puhul.
Silindri kiirühendusliitmiku paigaldamist kirjeldatakse kiirliitmiku
kasutusjuhendis. 

● Kontrollige, kas silindri ventiili pordi ja alandaja käsiratta keermed on
kahjustamata. Kontrollige, kas surveühenduse rõngastihend on oma
kohal ja kahjustamata. Kontrollige, kas rõhu alandaja
kõrgsurveühenduse paagutatud filtrisse suunduv ava on puhas, pole
määrdunud ega saastunud.

● Asetage kanderaam horisontaalasendisse ja tõmmake silindri tugirihm
täiesti välja. Lükake keskmise jaotusrihma (kui olemas) pannalt piki
rihma, eemale nukkluku pandlast, et moodustada silmus. 

● Sisestage silinder (ventiilipoolne ots ees) tagaplaadi ülaotsast läbi
tugirihma silmuse ja seejärel lükake silindrit, joondades ventiili
kohakuti alandaja käsirattaga.

Ettevaatust: kahjustuste vältimiseks jälgige, et rõhu alandaja
käsiratta ühendus ei puutuks vastu silindrit.

● Tõstke silinder ja tagaplaat vertikaalasendisse (toetuma silindri
otsale), joondage ja keerake (päripäeva) alandaja käsiratas ventiili
pordi külge, kuni tunnete esimest takistust. Keerake käsiratast edasi
ainult pöidla ja nimetissõrme abil, kuni on saavutatud kindel metalli
kokkupuude metalliga – ärge kasutage tööriistu ega pingutage
kinnitamisel üle.

● Asetage seade tagasi horisontaalasendisse, võtke kätte silindri
tugirihma lõtk ja aktiveerige nukklukumehhanism, tõmmates tugirihma
vaba otsa tagasi üle silindri ja kinnitades silindri tagaplaadi külge, vt
Joonis 3.

● Kinnitage silindri tugirihma lahtine ots takjas-tüüpi kinnitusse.

Kahe silindri paigaldamine
● Kontrollige, kas kummagi silindri ventiili pordi, T-osa ja alandaja käsiratta

keermed on kahjustamata. Kontrollige, kas kõrgsurveühenduse
rõngastihend on oma kohal ja kahjustamata. Kontrollige, kas
kõrgsurveühenduse paagutatud filtrisse suunduv ava on puhas, pole
määrdunud ega saastunud.

● Joondage ja keerake (päripäeva) rõhu alandaja käsiratas T-osa
keskpordi külge, kuni tunnete esimest takistust, seejärel keerake 1/4
pöörde võrra tagasi vastupäeva. Ärge kinnitage. 

● Tõmmake silindri tugirihm täiesti välja ja seejärel lükake keskmise
jaotusrihma pannal keskasendisse, et moodustada kaks silmust, vt
Joonis 2.

● Kui tagaplaat on horisontaalasendis, sisestage esimene silinder
(ventiilipoolne ots ees) tagaplaadi ülaotsast läbi tugirihma esimese
silmuse ja seejärel lükake silindrit, joondades ventiili kohakuti T-osaga.

Ettevaatust: kahjustuste vältimiseks jälgige, et T-osa käsiratta
ühendused ei puutuks vastu silindrit.

● Joondage T-osa esimene käsiratas kohakuti ventiili pordiga ja keerake
(päripäeva) käsiratas ventiili külge. Keerake käsiratas kinni (ainult
sõrmede jõul) ja seejärel keerake 1/4 pöörde võrra tagasi vastupäeva.
Ärge kinnitage. 

● Sisestage teine silinder (ventiilipoolne ots ees) tagaplaadi ülaotsast
läbi tugirihma teise silmuse ja lükake ventiili T-osa poole.

● Joondage T-osa teine käsiratas kohakuti ventiili pordiga ja keerake
(päripäeva) käsiratas ventiili külge. Keerake käsiratas kinni (ainult
sõrmede jõul) ja seejärel keerake 1/4 pöörde võrra tagasi vastupäeva.
Ärge kinnitage. 

● Joondage silindrid tsentraalselt tagaplaadiga. Keerake T-osa
käsirattad silindri ventiilide külge (ainult sõrmede jõul). Keerake
(päripäeva) rõhu alandaja käsiratas T-osa pordi külge, kuni tunnete
esimest takistust. Keerake käsiratast edasi ainult pöidla ja
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nimetissõrme abil, kuni on saavutatud kindel metalli kokkupuude
metalliga – ärge kasutage tööriistu ega pingutage kinnitamisel üle.

● Võtke kätte silindri tugirihma lõtk ja aktiveerige nukklukumehhanism,
tõmmates tugirihma vaba otsa tagasi üle silindri ja kinnitades silindri
tagaplaadi külge, vt Joonis 3.

● Kinnitage silindri tugirihma lahtine ots takjas-tüüpi kinnitusse.

Töö alustamisele eelnevad kontrolltoimingud
Hingamisõhu koormusklapi ühendamine aparaadi
külge
● Hingamisõhu koormusklapi kesksurveliitmikuga hingamisaparaatide

puhul eemaldage ja seejärel ühendage uuesti pistikliitmik. Ühenduse
loomiseks suruge pistikliitmik pistikupesa-liitmikku, kuni kostub
kuuldav klõps. Kui ühenduse katkestamisel või loomisel tekib raskusi,
vt teavet rikkeotsingu kohta.

Vt ka hingamisõhu koormusklapi kasutusjuhendit.

Oluline märkus: paigaldise terviklikkust kinnitavad järgmised testid.
Need juhised käivad mehaanilise manomeetriga aparaadi kohta. Vt
erinevate versioonide (nt Bodyguard) vastavaid juhiseid.

Kõrgsurve lekketest ja vilehoiatustest
● Ainult ülerõhu hingamisõhu koormusklapid (A, AE, ESA) – vajutage

hingamisõhu koormusklapi lähtestamisnuppu, et ülerõhk oleks välja
lülitatud.

● Avage aeglaselt ja täielikult silindri ventiil (kahe silindri korral mõlemad
ventiilid), pöörates (vastupäeva) ventiili(de) käsiratast, kuni tunnete
takistust. Süsteemi survestamise ajal kõlab hetkeks vilehoiatus.
Kontrollige silindri manomeetri rõhunäitu.

● Sulgege silindri ventiil (kahe silindri korral mõlemad ventiilid), pöörates
päripäeva ventiili(de) käsiratast, kuni tunnete takistust. Kui ventiil on
täielikult suletud, kontrollige kohe manomeetri rõhunäitu.

● Ühe minuti möödudes vaadake manomeetrit ja avage taas silindri
ventiil(id) – manomeetri osuti ei tohi näidata rõhu tõusu rohkem kui 10
baari (kuni 10 baari on lubatud) – st manomeetri esikülje ühe
kiirekujulise märgistuse ulatuses.

● Jätkake vilehoiatustestiga.
● Hoides manomeetrit ühes käes, sulgege aeglaselt silindri ventiil(id)

täielikult, kuni tunnete takistust.
● A, AE ja ESA hingamisõhu koormusklapid – katke hingamisõhu

koormusklapi väljundport peopesaga kinni. Vajutage kummist katte
keskosa, et ülerõhk sisse lülitada. Laske rõhk süsteemist aeglaselt
välja, tõstes peopesa ettevaatlikult hingamisõhu koormusklapi
väljundpordilt üles, et rõhu alanemine toimuks aeglaselt.

● N – laske rõhk süsteemist aeglaselt välja, vajutades ettevaatlikult
kummist katte keskosa.

● Rõhu alanedes jälgige manomeetri näitu. Vile peaks hakkama kõlama
järgmises rõhuvahemikus:

Testi parameeter – 60 kuni 50 baari.

Märkus. Kui vile eelseadistatud rõhuvahemiku juures ei kõla, tagastage
aparaat Drägeri hooldusteenistusele

● Kui õhk on süsteemist väljunud, käivitage hingamisõhu koormusklapi
(A, AE ja ESA) lähtestamisfunktsioon, et ülerõhk oleks välja lülitatud.

Hingamisõhu koormusklapi ühendamine näomaski
külge
● Tõmmake täielikult välja (avage) pearakmete rihmad. Vt ka näomaski

kasutusjuhendit.

Kasutamine
Aparaadi paigaldamine
Ohutusmärkus: seda seadet tohivad kanda ainult kogenud ja
asjatundlikud isikud, kes on läbinud seadme kasutamise põhjaliku
koolituse.

● Vajaduse korral reguleerige rakmeid ja seadke need kandja jaoks
sobivale kõrgusele.

● Lõdvendage õlarihmu ja vöörihma ning riputage seade endale selga.
Võtke süsteemi raskus õlgadele, tõmmates õlarihmu. Ärge kinnitage.
Veenduge, et õlapadjad poleks keerdus.

● Sulgege vöörihma pannal. Tõmmake vöörihma otsi ettepoole
(Joonis 4), kuni rihma padjand asetub puusadel kindlalt ja mugavalt.
Torgake rihma otsad keha ja puusapatjade vahele.

● Tõmmake õlarihma, kuni seade toetub kindlalt ja mugavalt puusadele.
Ärge üle pinguldage. Tõmmake rihma fiksaatorid alla, et kinnitada
rihma otsad (Joonis 5).

● Laske näomaski pearihmad täiesti lõdvaks, jättes keskmise rihma oma
kohale. Asetage kaelarihm üle kaela tagaosa.

● Käivitage hingamisõhu koormusklapi lähtestamisfunktsioon, et ülerõhk
oleks välja lülitatud.

Oluline märkus: vt erinevate versioonide (nt Bodyguard)
kasutusjuhendit.

● Avage silindri ventiil(id) aeglaselt, kuid täielikult, et viia süsteem rõhu
alla. Kontrollige manomeetri näitu.

Märkus. Kui kasutatakse kaksiksilindri konfiguratsiooni, avage täielikult
mõlemad silindri ventiilid.

Näomaski paigaldamine
Vt näomaski kasutusjuhendit.

Kasutamise ajal
● Vaadake regulaarselt manomeetri näitu, et kontrollida silindri(te)sse

alles jäänud rõhku.
● Hoiatusvile jaoks eelseadistatud rõhu juures kõlab vile – lahkuge

ohualast lühimat võimalikku teed pidi. Kandja peaks jõudma ohutusse
kohta enne hoiatusvile kõlamist.

● Ohutusse kohta jõudmisel peab kandja teavitama hingamisaparaadi
kontrollpersonali.

Pärast kasutamist
Aparaadi eemaldamine
Ohutushoiatus: ärge eemaldage aparaati enne ohutusse kohta
jõudmist.

● Võtke kinni kummastki näomaski rihma alumisest pandlast, tõstke üles ja
tõmmake rihmad välja. Kui näo ja maski vaheline tihendühendus katkeb,
3364621 (A3-D-P)



PSS® 7000-seeria
Autonoomne hingamisaparaat Kasutusjuhendi
käivitage (ainult ülerõhu) hingamisõhu koormusklapi
lähtestamisfunktsioon, et ülerõhk oleks välja lülitatud. Võtke näomask
ära. Hingake tavapäraselt. Jätke näomask kaelarihmapidi kaela rippuma.

● Sulgege silindri ventiil(id), kuni tunnete takistust, st ventiil on täielikult
suletud. Vajutage alla hingamisõhu koormusklapi kummist katte
keskosa, et õhk süsteemist välja lasta. Käivitage hingamisõhu
koormusklapi (ainult A, AE ja ESA) lähtestamisfunktsioon, et ülerõhk
välja lülitada.

● Avage vöörihma pannal ja vabastage vöörihm. Tõstke üles õlarihma
otsad, et vabastada rihma fiksaatorid (Joonis 5), ja seejärel tõstke üles
õlarihma pandlad, et lõdvendada rihmad.

● Eemaldage näomaski kaelarihm kaela tagaosa ümbert ja seejärel
võtke aparaat õlgadelt. Asetage aparaat ettevaatlikult ohutusse kohta.
Ärge pillake aparaati maha.

Hooldus
Pärast kasutamist vt ka hooldus- ja testimistoimingute välpade tabelit.

Ohutushoiatus: Varustusõhk peab vastama hingamisõhu nõuetele
standardi EN12021 järgi.

Ühe silindri eemaldamine
Ohutushoiatus: enne silindri eemaldamist peab silindri ventiil olema
suletud ja rõhk süsteemist väljastatud.

● Eemaldage silindri rihma vaba ots takjas-tüüpi kinnitusest ja tõstke
rihma vastu nukkluku pannalt, et avada ja vabastada pandla pinge.
Avage rihm pandla küljest.

● Keerake käsiratas silindri ventiililt lahti. Tõstke ja lükake ettevaatlikult
silinder alandajalt ära, tagaplaadi ülaotsa suunas, olles ettevaatlik, et
silindrit mitte kriimustada ja kahjustada. Eemaldage silinder aparaadilt. 

● Laske silinder üle vaadata ja täita. Vt ventiiliga silindrikoostu
kasutusjuhendit, järgides hoolikalt kõiki ohutushoiatusi.

Kahe silindri eemaldamine
Ohutushoiatus: enne silindrite eemaldamist peavad silindrite
ventiilid olema suletud ja rõhk süsteemist väljastatud.

● Eemaldage silindri rihma vaba ots takjas-tüüpi kinnitusest ja tõstke
rihma vastu nukkluku pannalt, et avada ja vabastada pandla pinge.
Avage rihm pandla küljest.

● Keerake rõhu alandaja käsiratas T-osa küljest lahti. Tõstke ja lükake
ettevaatlikult silindrite/T-osa koost alandajalt ära, olles ettevaatlik, et
silindreid rõhu alandaja ühendusel mitte kriimustada ja kahjustada.

● Keerake kummagi silindri ventiililt lahti T-osa käsirattad. 
● Laske silindrid üle vaadata ja täita. Vt ventiiliga silindrikoostu

kasutusjuhendit, järgides hoolikalt kõiki ohutushoiatusi.

Visuaalne ülevaatus
● Enne aparaadi uuesti kasutamist viige läbi kasutamisjärgne ülevaatus.

Kontrollige järgmiste komponentide terviklikkust.
● Kandesüsteem. Kontrollige, kas aparaadil leidub kahjustusi. Tõmmake

kõik rakmerihmad lõpuni välja.
● Kõik rihmad, klambrid ja rakmed.
● Ventiilid, voolikud, ühendused ja silindritoed.
● Vt hingamisõhu koormusklapi ja Bodyguardi kasutusjuhendite

vastavaid jaotisi.

Puhastamine ja desinfitseerimine
Ohutusmärkus: Kuivatamistemperatuur ei tohi ületada 60 °C,
kuivanud komponendid eemaldage koheselt kuivatusvahendist.
Soojendusega kuivatis kuivatamise aeg ei tohi ületada 30 minutit.

Ohutusmärkus: ärge kastke pneumaatilisi ja elektroonilisi
komponente puhastuslahustesse ega vette.

Ohutusmärkus: kui vesi jääb hingamisaparaadi pneumaatilise
süsteemi (nt hingamisõhu koormusklapi) sisse ja seal jäätub, mõjub
see halvasti seadme tööle. Vältige vedelike sattumist
hingamisaparaadi sisse ja kuivatage hingamisaparaat pärast
puhastamist hoolikalt.

Sobivate puhastus- ja desinfitseerimisainete ning nende
spetsifikatsioonide kohta leiate teavet dokumendist 9100081
veebilehel www.draeger.com/IFU.

Vaadake ka hingamisõhu koormusklapi, näomaski ja muu kasutatava
varustuse kasutusjuhendeid.

Hingamisaparaadi puhastamine käsitsi

Puhastus- ja desinfitseerimisvahendid
● Kasutage ainult kiuvabasid riidelappe.

● Puhastage hingamisaparaat käsitsi suuremast mustusest
puhastuslahuses niisutatud riidelapiga.

● Kandke kõigile sise- ja välispindadele desinfitseerimislahust.
● Loputage puhta veega hoolikalt kõik komponendid, et eemaldada

puhastus- ja desinfitseerimislahuste jäägid.
● Kuivatage kõik komponendid kuiva riidelapiga, soojendusega kuivatis

või õhu käes.
● Kui tekib vajadus pneumaatilisi või elektroonilisi komponente lahti

võtta, pöörduge hoolduspersonali või Drägeri poole.

Oluline märkus: pneumoseadme uuesti kokkupanemisel jälgige, et
kesksurvevooliku liitmik (1, Joonis 6) asetuks õlarihma pandlast
(2, Joonis 6) kõrgemale, nagu joonisel näidatud.

Kanderihmad – põhjalik puhastamine

Ohutusmärkus: põhjalikku puhastamist tohib teostada ainult vastava
väljaõppega personal. Hingamisaparaadi lahtivõtmine vastava
väljaõppeta personali poolt ei ole lubatud ja võib aparaati kahjustada.

● Eemaldage rihmad kandesüsteemilt ja puhastage ühel järgnevaist
viisidest.
a. Peske käsitsi soovitatud puhastus- või desinfitseerimisvahendeid

sisaldavas vannis.
b. Peske masinaga (30 °C juures), kasutades sobivat puhastusainet. 

● Loputage rihmad hoolikalt puhta veega, et eemaldada puhastus- ja
desinfitseerimisvahendite jäägid.

● Kuivatage kõik komponendid, sh sisemised osad.
Dow Corning® ja Molykote® on Dow Corning Corporation registreeritud kaubamärgid
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Jätame endale õiguse teha muudatusi
Hoiustamine
Ettevalmistamine hoiustamiseks
● Tõmmake välja õlarihmad, vöörihm ja näomaski rihmad.
● Hoiustatav näomask pange kaitsekotti (sobiva koti soetamiseks pöörduge Drägeri poole).
● Seadke kummivoolikud selliselt, et paindumiskõver ei oleks liiga järsk ning voolik poleks pinge all, surve all ega väändunud.

Hoiustamistingimused
● Hoidke seadet temperatuuridel –15 °C kuni +25 °C. Kindlustage, et hoiukeskkond oleks kuiv, vaba tolmust ja mustusest ning seadet ei ohustaks

hõõrdumisest tingitud kulumine või kahjustused. Ärge hoidke seadet otsese päikesevalguse käes.
● Kõrgel asuvas hoiukohas kinnitage hingamisaparaat korralikult, et vältida selle kukkumist.

Rikkeotsing
Rikkeotsingu juhend sisaldab hingamisaparaadi kasutajatele mõeldud teavet vigade diagnostika ja paranduse kohta. Täiendavat teavet rikkeotsingu ning
vigade diagnostika ja paranduse kohta leiate vastavate seadmete kasutusjuhenditest.

Kui rikkeotsingu juhendis on toodud rohkem kui üks viga või lahendus, teostage parandustoimingud nende tabelis asumise järjekorras.

Kui lahendusena on toodud hooldustöö või kui pärast kõigi lahendustoimingute teostamist pole sümptom kadunud, pöörduge hoolduspersonali või
Drägeri poole.

Hooldus- ja testimistoimingute välbad
Hooldage ja testige hingamisaparaate vastavalt hooldustabelile, sh kasutusel mitteolevaid hingamisaparaate. Märkige üles kogu hooldus- ja
testimisteave. Vaadake ka hingamisõhu koormusklapi, näomaski ja muu kasutatava varustuse kasutusjuhendeid.

Konkreetses kasutusriigis kehtivatele eeskirjadele vastamiseks võib olla vajalik täiendavate ülevaatus- ja testimistoimingute läbiviimine.

Tellimusnimekiri

Sümptom Rike Lahendus

Suruõhu leke või lekketesti nurjumine Lahtine või määrdunud ühendus Ühendage liitmik lahti, puhastage ja ühendage uuesti ning 
viige läbi uus test

Vigane voolik või komponent Vahetage kasutaja poolt asendatavad tarvikud ja viige läbi uus 
test

Õhuleke rõhu alandaja kesksurvevoolikust (turva-
alandusventiil)

Vigane rõngastihend, hoidik, vedru või rõhu 
alandaja

Hooldustöö

Kõrge või madal kesksurve Rõhu alandaja viga Hooldustöö

Halvasti kõlav vile Vile on määrdunud Puhastage vile ava ja viige läbi uus test

Vile ei toimi korrektselt Aktiveerimismehhanismi viga Hooldustöö

Raskused kesksurvekiirliitmike ühendamisel või 
lahtiühendamisel

Määrdunud ühendus Ühendage liitmik lahti, puhastage ja ühendage uuesti ning 
viige läbi uus test

Pistikliitmikule on tekkinud kraadid Vahetage pistikliitmikuga voolik uue vastu

Kirjeldus Enne 
kasutamist

Pärast 
kasutamist

Kord 
kuus

Kord 
aastas

Iga 6 
aasta 
järel

Iga 10 
aasta 
järel

Kogu aparaat Visuaalne ülevaatus (vt märkust 1)

Märkused.

O Dräger soovitab

1 Kui varustus on määrdunud, puhastage seda. Kui varustus on kokku puutunud kahjulike ainetega, desinfitseerige kõiki osi, mis puutuvad otseselt ja pikaajaliselt
kokku nahaga.

O O O

Funktsionaalsustest O O O

Hingamistsükli ja stabiilsuse testid (vt märkust 2)

2 Neid hooldustöid tohib läbi viia ainult Dräger või koolitatud hoolduspersonal. Testide üksikasjad on toodud tehnilises juhendis, mis antakse Drägeri vastava
hoolduskursuse läbinud hoolduspersonalile.

O

Hingamisõhu 
koormusklapp

Veenduge, et sissevajutatavad ühendused oleksid määritud (vt 
märkust 3)

3 Tüüp A puhul kontrollige hingamisõhu koormusklapi rõngastihendit ja tüüp ESA puhul kontrollige hingamisõhu koormusklapi sissevajutatava ühenduse
pistikliitmiku välimist pinda. Määret võiks olla sõrmedel tunda, kuid mitte näha. Kui määret on vaja lisada, kandke kergelt peale Dow Corning®

Molykote® 111 määret (muid määrdeaineid ei ole katsetatud ja need võivad seadet kahjustada).

O

Veenduge, et kiirliitmik-pistikul ei oleks kraate (vt Hingamisõhu 
koormusklapi ühendamine aparaadi külge)

O

Hooldusremont. Remondi/vahetuse (Repair Exchange, REX) teenuse 
kasutamiseks pöörduge Drägeri poole (vt märkust 4)

4 Hooldusremont iga 6 aasta järel kehtib ainult Saksamaa jurisdiktsiooni all tegutsevatele kasutajatele. Saksamaal peavad kasutajad vastama järgmistele
nõuetele. Saksamaa tuletõrje-eeskirjad (FwDV 7 ja vfdb – RL0804) ja Saksamaa riiklikud eeskirjad (BGR 190 või GUV R190 ja GUV-I-8674).

O

Rõhu alandaja Kesksurve kontroll (vt Märkus 2) O

Kontrollige paagutatud filtrit (vt Märkus 2 ja märkus 5)

5 Vahetage paagutatud filter, kui märkate voolukontrolli käigus alandaja jõudluse langust või kui sellel on nähtavaid kahjustusi.

O

Kontrollige kõrgsurveühenduse rõngastihendit (vt Märkus 2 ja märkus 6)

6 Vahetage kõrgsurveühenduse rõngastihend, kui avastate funktsionaalsustesti käigus selle lekke või kui rõngastihendil on nähtavaid kahjustusi.

O

Hooldusremont. Remondi/vahetuse (Repair Exchange, REX) teenuse 
kasutamiseks pöörduge Drägeri poole (vt Märkus 4 ja märkus 7)

7 Kui hingamisaparaati kasutatakse väga intensiivselt (nt õpetamiseks jms), lühendage rõhu alandaja hooldusremondi perioodi. Sellistes oludes on Drägeri
soovitatav hooldusremondi sagedus alla 5000 kasutuskorra. Kasutuskorra all mõeldakse täiskomplekteeritud hingamisaparaadi ühte kasutuskorda, mille käigus
kasutaja hingab õhusilindri abil. Selle hulka ei arvestata süsteemi survestamist töö alustamisele eelnevate kontrolltoimingute läbiviimiseks.

O O

Silinder Täitke õige rõhuni O O

Kontrollige laadimisrõhku (ainult hoiustatud silindrite puhul) O

Kontrollige silindri testimiskuupäeva O

Sertifikaadi uuendamine Vastavalt kasutusriigis kehtivatele riiklikele eeskirjadele

Silindri ventiil Hooldusremont Silindri sertifikaadi uuendamise ajal

Kirjeldus Kogus Tellimiskood

Dow Corning® Molykote® 111 100 grammi 3331247
3364621 (A3-D-P)
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