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1 Voor uw veiligheid
1.1 Algemene veiligheidsaanwijzingen
● Het is belangrijk om voor gebruik van dit product de

gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen.
● Volg de gebruiksaanwijzing strikt op. Zorg ervoor dat u de

gebruiksaanwijzing volledig begrijpt en opvolgt. Gebruik het
product alleen waarvoor het bedoeld is, zoals gespecificeerd in het
document onder ‘Beoogd gebruik’.

● Gooi deze gebruiksaanwijzing niet weg. Zorg ervoor dat de
gebruiksaanwijzing wordt bewaard en op de juiste manier wordt
gebruikt door gebruikers van het product.

● Dit product mag alleen worden gebruikt door getraind personeel.
● Het is belangrijk de lokale en nationale voorschriften in acht te

houden die van toepassing zijn op dit product.
● Het product mag alleen worden geïnspecteerd, gerepareerd en

onderhouden door getraind personeel. Dräger adviseert het
afsluiten van een Dräger-servicecontract voor alle
onderhoudsactiviteiten en alle reparaties te laten uitvoeren door
Dräger.

● Maak alleen gebruik van originele Dräger-onderdelen en -
accessoires, om de juiste werking van het product te kunnen
blijven garanderen.

● Maak geen gebruik van een kapot of onvolledig product, en voer
zelfs geen aanpassingen uit aan het product.

● Stel Dräger op de hoogte als zich fouten of defecten in de onderdelen
voordoen.

1.2 Definities van waarschuwingspictogrammen
In dit document worden waarschuwingspictogrammen gebruikt om
tekst te benadrukken waar de gebruiker extra aandacht aan moet
besteden. Een definitie van de betekenis van elk pictogram volgt hierna:

WAARSCHUWING
Geeft aan dat er sprake is van mogelijk gevaar dat, als het niet
vermeden wordt, ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG
Geeft aan dat er sprake is van mogelijk gevaar dat, wanneer het
niet vermeden wordt, lichamelijk letsel of schade aan het
product tot gevolg zou kunnen hebben. Het kan ook gebruikt
worden om te waarschuwen tegen onveilig handelen.

AANWIJZING
Aanvullende informatie over het gebruik van het apparaat.

2 Beschrijving
2.1 Productoverzicht
De Bodyguard® 1000 is een Personal Alert Safety System
(bewegingsloosmelder) op batterijen dat hoorbare en zichtbare
alarmsignalen geeft. Hoorbare signalen zijn luid en kunnen
gemakkelijk worden herkend door variërende alarmpatronen om
verschillende waarschuwingscondities van elkaar te onderscheiden.
Het alarm is afkomstig van een elektronische klankgever die de
gleuven als versterkende klankkamers gebruikt voor luide en
duidelijke alarmsignalen.

De zichtbare signalen zijn afkomstig van de rode, blauwe, groene en
amberkleurige LED lampjes op de behuizing. Tijdens gebruik zal het
LED lampje van de eenheid groen knipperen, wat de actieve modus
aangeeft. Blauw pulserende LED lampjes worden gebruikt als visueel
identificatiesignaal (ook wel Buddy-licht genoemd) voor andere leden
van het team.

De eenheid is geconfigureerd als knopversie of een versie met Tally-
sleutel. Het grote verschil tusesn beide types is de activering van de
eenheid en de annuleringsmethode van het alarm:

● Knopversie – de knoppen aan de zijkant van de eenheid worden
gebruikt om de automatische alarmen te activeren en te annuleren 
(er wordt geen Tally-sleutel meegeleverd bij de knopversie).

● Versie met Tally-sleutel (BS 10999:2010) – de Tally-sleutel is
verwijderd of geplaatst om alarmen te activeren of te annuleren.

● Versie met Tally-sleutel (met knopannulering) - de Tally-sleutel is
verwijderd om de eenheid te activeren. Alarmen worden
geannuleerd door de Tally-sleutel te plaatsen of door op de
knoppen aan de zijkant van de eenheid te drukken.

De eenheid is aan de buitenzijde van beschermende kleding of
apparatuur bevestigd door één van de twee verschillende
bevestigingsmethoden. De standaard bevestiging bestaat uit een
harnasklem met laag profiel. Een alternatief (geleverd bij de eenheid)
is een adapter die de eenheid bevestigt op een universele
accessoireklem. Een optioneel alternatief (meegeleverd als
accessoire) is een krokodillenklem met gecombineerde D-ring met
schroefdraad.

2.1.1 Noodalarmen

De hoofdfunctie van de eenheid is om automatische en handmatige
noodalarmen te geven. Het automatische noodalarm maakt gebruik
van een interne bewegingssensor en tijdteller om de tijd te meten dat
de drager bewegingloos is geweest zodat aangegeven kan worden of
de drager bewusteloos of opgesloten is. Het automatische noodalarm
activeert een vooralarm ( ) en een volledig alarm ( ) op vooraf
gedefinieerde tijdintervallen als de drager niet beweegt. Het
handmatige alarm wordt bediend door op de gele knop te drukken
( ), waardoor de drager om hulp of aandacht kan vragen.

2.1.2 Alarm voor blootstelling aan warmte

Beschermende kleding beschermd de drager van de warme
omgeving, wat het lastig maakt om zich bewust te zijn van het
hitteniveau of thermische blootstelling. De Bodyguard® 1000 bevat
een thermische sensor die de blootstelling controleert en start een
tijdopnemer op een ingestelde starttemperatuur (de standaard
starttemperatuur is 40 °C). Zodra de tijdopnemer is gestart, zullen
twee thermische blootstellingalarmen geactiveerd worden op
temperatuurlimieten die op tijd zijn ingesteld. De alarmen
waarschuwen de gebruiker voor een relatief lange periode van
blootstelling tot redelijk hoge temperaturen, of voor een korte periode
van blootstelling in situaties met een hoge temperatuur.
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De thermische sensor kan worden uitgeschakeld, of de starttemperatuur
kan worden geconfigureerd, zodat het aan de individuele behoeften voor
gebruik voldoet van de Dräger PC Link (zie paragraaf 2.1.3).

2.1.3 Radiofrequentie link

De Bodyguard® 1000 is voorzien van een radiofrequentie (RF)
communicatie schakelsysteem die voor het uitlezen en
herprogrammeren van de eenheid zorgt. Informatie omvat de identiteit
van de eenheid, een record van evenementen (datalogboek),
onderhoud van de parameters en de herprogrammering van de
firmware. De parameter instellingen zijn configureerbaar, inclusief het
in- en uitschakelen van alarmen, tijden van bewegingsalarmen,
geluiden van alarmen, etc. De parameters van de alarmen als
beschreven in dit document zijn de standaard instellingen voor de
eenheid.

De radiofrequentiekoppeling vereist de Dräger PC Link. Neem contact
op met Dräger voor meer informatie.

2.2 Beoogd gebruik
De Bodyguard® 1000 is beoogd voor gebruik door brandweerlieden,
andere nooddiensten en industrieel gebruikers betrokken bij
brandbestrijding, redding en andere gevaarlijke taken. De eenheid
biedt duidelijke, goed waarneembare en gemakkelijk te herkennen
alarmsignalen die immobilisatie van de drager aangeeft, een vraag om
hulp of aandacht of waarschuwing voor overmatige thermische
blootstelling. Noodalarmen kunnen worden gebruikt door
reddingsteams om de positie van de bron van het alarm te bepalen.

2.3 Beperkingen van het beoogd gebruik
Een beperking van het automatische noodalarm is dat de
bewegingssensor beweging of trilling detecteert waaraan de drager
wordt onderworpen en dat het niet geactiveerd wordt als de drager
bewegingloos is op een bewegend platform (bijvoorbeeld op
bewegende of vibrerende machines).

Speciale voorwaarden voor een veilig gebruik:

Het verzonken label is gemaakt van aluminiumfolie. De eindgebruiker
dient er tijdens het gebruik op te letten dat het label niet wordt
blootgesteld aan impacts of wrijvingen, omdat dit vonken kan
veroorzaken die brand zouden kunnen veroorzaken.

De metalen bevestigingsklem is een geïsoleerd geleidend onderdeel
met een capacitantie van 6 pF, waarmee de door tabel 9 van
EN60079-0:2012 voor Groep II-apparatuur toegelaten waarden
worden overschreden. Bij de beoordeling van de geschiktheid voor het
beoogde gebruiksdoel dient de gebruiker rekening te houden met het
daaruit resulterende risico op een elektrostatische ontlading.

2.4 Toelatingen
De Europese normen, richtlijnen en regelgevingen op basis waarvan
dit product is goedgekeurd, staan beschreven in de
conformiteitsverklaring (zie conformiteitsverklaring of
www.draeger.com/product-certificates).

2.5 Tekens en symbolen

VOORZICHTIG
Gebruik geen markeerstiften, breng geen verf aan op de
eenheid en bekras de eenheid niet. Dit kan de eenheid
namelijk beschadigen of de certificering ongedaan maken.
Aangeraden wordt om eventuele persoonlijke markeringen op
de eenheid aan te brengen middels zelfklevende etiketten.

BRXX-1234 Serienummer Dräger
Knop aan linkerkant en actief LED lampje
Knop rechterkant
LED lampje lage spanning

3 Gebruik
3.1 Voorbereiding voor gebruik
3.1.1 Eerste montage

De achterklep en batterijen worden los meegeleverd (niet geplaatst)
bij de eenheid. Plaats deze voordat u de eenheid gaat gebruiken (zie
paragraaf 3.4.2).

Als het krokodillenklem accessoire is meegeleverd bij de eenheid,
plaatst u de klem als volgt:

1. Verwijder de harnas klem van de achterklep (Afb. 2).
2. Plaats de batterijen en de achterklep op reguliere wijze (zie

paragraaf 3.4.2).
3. Verbind het krokodillenklem accessoire met de eenheid (Afb. 3).

Draai de schroef voorzichtig vast met een T10 schroevendraaier.
Dräger raadt een torsie van 0,8 Nm (0,6 lbf ft) aan – niet
doordraaien.

Indien de eenheid wordt bevestigd op een universele accessoireklem,
bevestigt u de adapter als volgt:
1. Plaats de batterijen en achterplaat op reguliere wijze (zie

Paragraaf 3.4.2).
2. Bevestig de universele accessoireklem-adapter en borg deze met

de harnasklem (Afb. 4).

AANWIJZING
Borg de universele accessoireklem-adapter uitsluitend met de
harnasklem op de eenheid. Gebruik geen schroef, zoals de bij
de krokodillenklemaccessoire geleverde schroef.

3.1.2 Voorbereiding voor gebruik

1. Plaats, indien noodzakelijk, de batterijen (zie paragraaf 3.4.2).
2. Voer een functietest uit (zie paragraaf 3.4.1).
3. Verbind de eenheid met de harnasriem van een

ademhalingsapparaat of aan beschermende kleding.

WAARSCHUWING
Door de eenheid in beschermende kleding te plaatsen wordt de
thermische sensor gescheiden van de thermische omgeving, wat
activatie van het alarm vertraagt en risico op te lange blootstelling
aan hoge temperaturen veroorzaakt. Bevestig de
Bodyguard® 1000 aan de buitenkant van beschermende kleding
en zorg ervoor dat de sensor vrij is van obstructies.

AANWIJZING
De optimale positie voor plaatsing is aan de voorzijde van de
drager op de schouder (Afb. 5 en 6) of het middel (Afb. 7). De
schouder positie mag de thermische sensor blootstellen aan
ietwat hogere temperaturen en wordt aanbevolen voor
brandweeracties.

3.2 Tijdens het gebruik
3.2.1 Gebruikersmodi en functies

Gebruik en activatie van alarmen en eventuele evacuatie en
herstelprocedures dienen in overeenstemming met de bestaande
noodprocedures te zijn.

Slaapmodus – Als de eenheid is uitgeschakeld wordt de slaapmodus
ingeschakeld (waarmee het wacht op een activatie signaal). De
automatische alarmen zijn uitgeschakeld en alle LED lampjes zijn uit.
Het handmatige noodalarm kan worden geactiveerd vanuit de
slaapmodus.

Actieve modus – Als de eenheid is ingeschakeld en de zelfcontrole
doorstaan heeft zal een opstartsignaal worden afgegeven (vier piepjes en
kort oplichten van alle LED lampjes), waarna de eenheid de actieve modus
aanneemt, wat aangegeven wordt door een groen knipperend LED lampje
(elke seconde). Automatische alarmen zijn ingeschakeld en het maatjes
baken signaal is aan.

Foutalarm – Als de eenheid de zelfcontrole niet doorstaat tijdens het
opstarten of als er zich een hardware fout voordoet tijdens gebruik, zal
het foutalarm worden geactiveerd (vijf piepjes plus hoog frequente flits
van het amberkleurige LED lampje.

Vooralarm ( ) – Geen beweging geobserveerd gedurende 21–
25 seconden. Activeert een zich herhalend, oplopend, drietonig
piepalarm, vergezeld door afwisselend rode en blauwe LED lampjes.

Automatisch noodalarm ( ) – Geen beweging geobserveerd
gedurende 8 seconden of vooralarm. Activeert het volledige
alarmsignaal.

Handmatig noodalarm ( ) – Door op de knop te drukken wordt het
volledige alarmsignaal geactiveerd.

Lage spanning alarm ( ) – Elke vijf seconden knipperend
amberkleurig LED lampje en piepje.
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Thermische blootstelling alarm 1 – Lage tijd / temperatuur limiet bereikt.
Activeert een korte, herhaalde pieptoon en rood knipperende LED lampjes.
Druk op de knop aan de rechterkant ( ) om het alarm te stoppen.

Thermische blootstelling alarm 2 – Hogere tijd / temperatuur limiet
bereikt. Activeert het volledige alarmsignaal.

Buddy-licht – Blauwe LED lampjes pulseren op lage frequentie.

Volledig alarmsignaal – Een zeer frequent pulserend alarmsignaal,
vergezeld door variërend rode en blauwe LED lampjes.

3.2.2 Automatische noodalarmen

Sleutel

Slaap Beweging
Druk op de knop aan de linkerkant Vooralarm
Druk op de knop aan de rechterkant Volledig alarm
Zelfcontrole Tijd in seconden

3.2.3 Thermische blootstelling alarmen

WAARSCHUWING
Thermische blootstelling alarm 1 geeft aan dat de drager is
blootgesteld aan een hoog niveau van thermische blootstelling.
Evacueer onmiddellijk naar een veilig gebied als dit alarm klinkt
en keer niet terug naar het gebied zodra het alarm is geactiveerd.
De thermische blootstelling alarmen zijn zo geconfigureerd dat
ze voldoen aan de operationele behoeften van de gebruiker. De
eigenaar van de apparatuur dient veilige werkprocedures te
bieden op basis van de gekozen thermische alarminstellingen

Als thermische blootstelling alarm 1 klinkt, erkent en stopt u het alarm
door op de knop aan de rechterkant te drukken ( ) en evacueert u
onmiddellijk naar een veilig gebied. De rode LED lampjes zullen
blijven knipperen totdat de omgevingstemperatuur onder de
ingestelde starttemperatuur komt.

Thermische blootstelling alarm 2 activeert het volledige alarmsignaal
om een zeer hoog niveau van thermische blootstelling aan te geven.
Doorgaan met evacuatie als noodgeval. Zodra in een veilig gebied,
annuleert u het volledige alarm als normaal.

3.3 Na gebruik
Verwijder de eenheid niet en schakel deze niet uit totdat u zich in een
veilig gebied zonder gevaren bevindt.

1. Verwijder indien nodig de eenheid van de band van het harnas of van de
beschermende kleding.
○ Om de harnasklem te verwijderen, gebruikt u een platte

schroevendraaier met een breedte van 3 mm of meer (Afb. 11 of
Afb. 12).

○ Om de adapter van de universele accessoireklem te verwijderen,
gebruikt u een 2,5 mm zeskantsleutel (Afb. 13).

2. Voer een functietest uit (zie paragraaf 3.4.1).
3. Maak de eenheid schoon indien noodzakelijk (zie paragraaf 5.1).
4. Sla de eenheid op in overeenstemming met de opslaginstructies (zie

paragraaf 6).
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Knopversie

9

3326

Versie met Tally-sleutel (BS 10999:2010)

10

3402

Tally-versie (met knoppen uitschakelbaar)
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3.4 Taken voor gebruikers
3.4.1 Functietest

WAARSCHUWING
Als het apparaat niet voldoet aan een of meer van de standaarden of
parameters zoals beschreven in de functietests of tekenen van
schade vertoont, duidt dit op een systeemstoring. Meld de storing
aan getraind onderhoudspersoneel of neem contact op met Dräger.
Gebruik de Bodyguard® 1000 niet tenzij het volledig in orde is.

VOORZICHTIG
Geluidsvolume is erg hoog. Waarschuw personeel in de directe
nabijheid en draag geschikte gehoorbescherming om
gehoorschade te voorkomen tijdens het testen van de
Bodyguard® 1000.

1. Controleer of de Bodyguard® 1000 schoon en onbeschadigd is.
Typische tekenen van beschadiging die het functioneren van de
eenheid kunnen beïnvloeden zijn een botsing, slijtage, snijschade,
corrosie en verkleuring.

2. Schakel de eenheid in. (Hoe u de eenheid kunt inschakelen of
alarmen kunt annuleren wordt getoond in Afb. 8, 9 en 10.)

3. Zorg ervoor dat het opstartsignaal wordt getoond (vier piepjes en
kort verlichten van alle LED lampjes) en dat het groene (actieve)
LED lampje en het blauwe (maatje baken) LED lampje actief zijn.

4. Leg de eenheid neer en controleer dat het vooralarm start binnen
21 tot 25 seconden. Beweeg de eenheid om het alarm te
annuleren.

5. Leg de eenheid opnieuw neer en negeer het vooralarm, controleer
of het volledige alarm ongeveer 8 seconden na het vooralarm
start.

6. Annuleer het alarm.
7. Gebruik het handmatige alarm.
8. Annuleer het alarm.

3.4.2 Plaatsen en vervangen van de batterijen

WAARSCHUWING
Gevaar voor explosie of brand. Verwijder of plaats de batterijen
niet in een explosieve of ontvlambare omgeving.
Explosie, brand of chemisch gevaar. Stel de batterijen niet
bloot aan hittebronnen, doe geen poging niet-oplaadbare
batterijen op te laden en veroorzaak geen kortsluiting in de
batterijterminals.
Er bestaat een risico op explosie als een batterij wordt
vervangen door een onjuist type. Gebruik alleen het aanbevolen
type batterij.

VOORZICHTIG
Milieugevaar. Voer de batterijen af in overeenstemming met
de plaatselijke richtlijnen.

● Gebruik alleen het aanbevolen type batterij: Panasonic® CR123A
(3 V lithium). Andere batterijen bieden wellicht niet dezelfde
levensduur en zullen certificeringen ongedaan maken.

● Vervang de batterijen door eenzelfde paar. Meng geen nieuwe en
gebruikte batterijen.

● Verwijder lege batterijen uit het product.
● Om de accuratesse van de klok uit het datalogboek te behouden

plaatst u binnen 30 seconden na het verwijderen van de lege
batterijen de nieuwe batterijen.

1. Verwijder de achterklep door een 2,5 mm inbussleutel te
gebruiken en verwijder de lege batterijen (Afb. 14).

2. Let op de polen die afgebeeld staan in het batterijencompartiment
en plaats de nieuwe batterijen.

3. Controleer de achterklep en zegelring. Smeer de dichtring lichtjes
in met siliconenvet (als richtlijn dient u het vet op uw vingers te
voelen, maar niet te zien).

4. Plaats de achterklep opnieuw. Draai de schroeven voorzichtig
aan. Dräger raadt een torsie van 0.5 Nm (0.4 lbf ft) aan – niet
doordraaien.

5. Voer een functietest uit (zie paragraaf 3.4.1).
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4 Probleemoplossing
Neem contact op met Dräger indien een probleem blijft aanhouden
nadat herstellende handelingen zijn uitgevoerd of als het probleem
niet wordt beschreven in de onderstaande tabel.

5 Onderhoud
De Bodyguard® 1000 behoeft geen verder onderhoud. Maak de
eenheid schoon en vervang de batterijen wanneer nodig.

5.1 Reinigen

VOORZICHTIG
Gebruik geen organische schoonmaakmiddelen of schurende
materialen Producten anders dan een milde zeepoplossing
kunnen de apparatuur beschadigen.
Dompel de eenheid niet onder in water of
schoonmaakvloeistoffen en plaats de eenheid niet in
wasmachines of drogers. Demonteer de eenheid niet voor
schoonmaken.

Maak de Bodyguard® 1000 schoon door een droge, pluisvrije doek te
gebruiken. Maak de doek indien nodig vochtig met een milde
zeepoplossing.

6 Opslag
Sla de apparatuur op in een koele droge omgeving, vrij van stof en
vuil. Niet blootstellen aan direct zonlicht. De opslagtemperatuur is van
10 tot 50 °C.

Terwijl het systeem is uitgeschakeld wordt een kleine hoeveelheid
stroom verbruikt. Verwijder de batterijen als de eenheid gedurende
een lange periode niet wordt gebruikt (zie paragraaf 3.4.2). Houd er
rekening mee dat de klok van het datalogboek korte tijd nadat de
batterijen zijn verwijderd zal stoppen.

7 Afvoer
7.1 Afvoeren van elektrische en elektronische

apparatuur
Elektrische en elektronische apparatuur mag niet als huishoudelijk
afval worden afgevoerd. Dit wordt aangegeven door het hiernaast

afgebeelde symbool.

Dräger neemt dit product kosteloos terug. Raadpleeg voor informatie de
nationale marketingafdelingen of Dräger zelf.

7.2 Batterijen
Voer de batterijen af in overeenstemming met de plaatselijke richtlijnen.

8 Technische gegevens
Afmetingen: 100 x 70 x 40 mm
Gewicht: 230 g inclusief batterijen
Gebruikstemperatuur: -30° tot +60°C
Gebruiksdruk: 0,75 tot 2 bar
Alarmsignalen: BS 10999:2010
Batterij: Panasonic® CR123A (3 V lithium)
Voltage: 6 Vdc
Nominale frequentie: 125 kHz 66 dBuA / m op 10 m

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

9 Bestellijst

Probleem Fout Oplossing
Schakelt niet in Lage batterijcapaciteit Vervang de batterijen 

(zie paragraaf 3.4.2)
Eenheid werkt niet Neem contact op met 

Dräger
Amberkleurig 
knipperend LED lampje 
en piept elke vijf 
seconden

Lage batterijcapaciteit Vervang de batterijen 
(zie paragraaf 3.4.2)

Vijf piepjes plus 
knipperen van het 
amberkleurige LED 
lampje

Zelfcontrole mislukt of 
hardware fout

Neem contact op met 
Dräger

Het groene (actieve) 
LED lampje is 
gedurende 
10 seconden aan en 
schakelt vervolgens uit

De knop aan de linkerkant 
( ) is gedurende 
3 seconden of langer 
ingedrukt

Geen actie nodig. 
Er is getracht 
radiofrequentie 
communicatie te 
starten, wat een 
normale functie is.

Beschrijving Hoeveelheid Bestelcode
Batterij (Panasonic® CR123A 
(3 V lithium))

5 
(per pak)

3356715 of 
groothandel

T10 schroevendraaier 1 3356165 of 
groothandel

2.5 mm Inbussleutel Groothandel
Siliconenolie Groothandel
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A B

5473/5474
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