
Bodyguard® 1000
PASS (Personligt Alarm Sikkerheds System) Brugsanvisningi

Bodyguard® og PSS® er registrerede varemærker tilhørende Dräger 3359938 (A3-D-P) Side 1 af 2

1 Af hensyn til din sikkerhed
1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger
● Brugervejledningen skal læses grundigt, før produktet

anvendes.
● Følg brugervejledningen nøje. Brugeren skal forstå

vejledningen til bunds og følge den. Produktet må kun bruges
til de formål, der er angivet i afsnittet ”Tilsigtet anvendelse” i
denne brugervejledning.

● Gem denne brugervejledning. Sørg for, at den opbevares og
anvendes i relevant omfang af den, der anvender udstyret.

● Kun grundigt trænede og kompetente brugere må anvende
produktet.

● Alle relevante lokale og nationale regler og bestemmelser skal
overholdes.

● Kun trænet og kompetent personale må efterse, reparere og
servicere produktet. Dräger anbefaler, at der indgås en
serviceaftale med DrägerService om al vedligeholdelse, og at
alle reparationer foretages af Dräger.

● Anvend kun originale reservedele og tilbehør fra Dräger; ellers
er risiko for, at produktets funktion forringes.

● Produktet må ikke anvendes, hvis det har fejl eller er ukomplet,
og det må ikke modificeres.

● Eventuelle komponentfejl eller -svigt skal rapporteres til
Dräger.

1.2 Definitioner af advarselsikoner
Advarselsikoner anvendes til at markere tekst, som kræver øget
opmærksomhed fra brugeren. Alle disse ikoner er defineret
nedenfor:

ADVARSEL
Betegner en potentielt farlig situation, som kan medføre
død eller alvorlig tilskadekomst, hvis den ikke undgås.

FORSIGTIG
Betegner en potentielt farlig situation, som kan medføre
person-, produkt- eller miljøskader, hvis den ikke undgås.
Kan også advare mod usikre metoder.

BEMÆRK
Markerer supplerende oplysninger om anvendelse af
produktet.

2 Beskrivelse
2.1 Produktoversigt
Bodyguard® 1000 er et batteridrevet personligt advarsels- og
sikkerhedssystem med akustiske og optiske signaler.
Advarselstonen er høj og let genkendelig med forskellige
lydmønstre, der angiver nødsituationens type. Advarselstonen
kommer fra en elektronisk lydgiver, der benytter åbningen til
nøglen til at forstærke lyden med, så den er høj og tydelig.

Den optiske alarm gives via røde, blå, grønne og gule lysdioder på
apparatets hus. Når apparatet er tændt, blinker den grønne
lysdiode og indikerer derved aktiv modus. De blinkende blå
lysdioder benyttes som et visuelt identifikationssignal (eller
kollega-signal) for de andre personer i gruppen.

Apparatet fås som knap- eller nøgleversion. Den væsentlige
forskel på de to versioner er den måde, alarmen aktiveres og
stoppes på:

● Knapversion – knapperne på siden af apparatet benyttes til at
aktivere og deaktivere automatiske alarmer (en nøgle leveres
ikke sammen med knapversioner).

● Nøgleversion (BS 10999:2010) – alarmer aktiveres og
deaktiveres ved at tage nøglen ud eller sætte den ind.

● Nøgleversion (med stopknap) – alarmerne aktiveres ved at
tage nøglen ud. Alarmer kan stoppes ved at sætte nøglen i
eller ved at trykke knapperne på siden af apparatet.

Enheden monteres på ydersiden af beskyttelsestøjet eller udstyret
vha. tre forskellige monteringsanordninger. Den almindelige
montering sker med en fastgørelsesklemme. En alternativ
montering (leveres med enheden) er en adaptor, som fastgør
enheden til en universel tilbehørsclips. Alternativt (leveres til
ekstraudstyr) kan man vælge et krokodillenæb kombineret med en
D-ring i wire.

2.1.1 Nødalarmer

Apparatets hovedfunktion er at udsende automatiske og manuelle
nødalarmer. Ved hjælp af en intern bevægelsessensor og en timer
måler den automatiske nødalarm den tid, brugeren ikke bevæger
sig i, der kan betyde, at brugeren er besvimet eller indeklemt. Den
automatiske nødalarm aktiverer en foralarm ( ) og derefter en
fuld alarm ( ) efter forud indstillede tidsintervaller, når brugeren
ikke bevæger sig mere end de normale vejrtrækningsbevægelser.
Den manuelle alarm kan udløses ved at trykke på den gule knap
( ), og giver brugeren mulighed for selv at tilkalde hjælp i en
nødsituation.

2.1.2 Temperaturalarm

Beskyttelsestøj isolerer bæreren mod varme omgivelser, hvilket
gør det svært at vurdere temperaturen og den termiske belastning.
Bodyguard® 1000 er udstyret med en temperaturføler, der
overvåger den termiske belastning og aktiverer en timer ved en
indstillet starttemperatur (standardværdien for starttemperaturen
er 40 °C). Når timeren er startet, aktiveres to temperaturalarmer
ved tidsafhængige temperaturgrænser. Alarmerne advarer
brugeren om, at vedkommende har opholdt sig i relativt lang tid i
omgivelser med let forhøjet temperatur eller i kort tid ved høje
temperaturer.

Varmesensoren kan slås fra, eller starttemperaturen kan
konfigureres til brugerens særskilte driftsmæssige behov vha.
Dräger PC Link (se afsnit 2.1.3).
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2.1.3 Trådløs forbindelse

Bodyguard® 1000 er udstyret med en trådløs (RF)
kommunikationsforbindelse til omprogrammering af apparatet og
udlæsning af data. Oplysningerne inkluderer apparatets
identifikationskode, en hændelsesliste (datalog),
parameterændringer og omprogrammering af firmwaren.
Konfigurerbare parameterindstillinger inkluderer aktivering/
deaktivering af alarmer, tider for bevægelsesalarmen, alarmtoner
osv. De alarmparametre, der beskrives i dette dokument, er
standardindstillingerne for apparatet.

Radiofrekvenslinket kræver Dräger PC Link. Yderligere
oplysninger fås ved henvendelse til Dräger.

2.2 Tilsigtet anvendelse
Bodyguard® 1000 er beregnet til brug for brandfolk, andre
redningstjenester og industrielle brugere, som arbejder med
brandslukning, redning og andre farlige indsatser. Apparatet
udsender tydelige og letgenkendelige alarmsignaler, der indikerer
manglende mobilitet af brugeren, kalder på hjælp eller
opmærksomhed eller advarer om forhøjet termisk belastning.
Nødalarmer kan benyttes af redningsmandskaber til at lokalisere
alarmens kilde.

2.3 Apparatets begrænsninger
Bevægelsesføleren i den automatiske nødalarm måler også den
bevægelse eller vibration, brugeren er udsat for. Derfor kan det
ske, at alarmen ikke aktiveres, når brugeren ligger stille på et sted,
der bevæger sig (f.eks. på en maskine, der bevæger sig eller
vibrerer).

Særlige betingelser for sikker anvendelse:

Den forsænkede etiket er fremstillet af aluminiumsfolie.
Slutbrugeren skal sørge for, at etiketten ikke udsættes for slag
eller skraben under brugen, da det kan fremkalde brandfarlige
gnister.

Metalklemmen er en isoleret, ledende del med en kapacitans på
6 pF, hvilket overstiger de værdier, der ifølge Tabel 9 i EN60079-
0:2012 er tilladt for gruppe II-udstyr. Brugeren skal være
opmærksom på den deraf følgende risiko for elektrostatisk
udladning, når der tages stilling til apparatets egnethed.

2.4 Godkendelser
De europæiske standarder, vejledninger og direktiver, som dette
produkt er godkendt efter, er specificeret i overensstemmelse-
serklæringen (se overensstemmelseserklæring eller www.drae-
ger.com/product-certificates).

2.5 Mærkninger og symboler

FORSIGTIG
Der må ikke skives med tusch eller anden farve/maling på
apparatet, og overfladen må ikke ridses eller indgraveres,
da det kan ødelægge apparatet eller ugyldiggøre
godkendelsen. Det anbefales at bruge selvklæbende
etiketter til at mærke apparatet med.

BRXX-1234 Drägers serienummer
 Knap på venstre side og aktiv lysdiode
 Knap på højre side
 Lysdiode for lavt batteri

3 Anvendelse
3.1 Forberedelse til brug
3.1.1 Samling inden ibrugtagning

Dækslet til bagsiden og batterierne leveres løst (ikke monteret)
sammen med apparatet. Batterierne skal isættes, og dækslet
sættes på før brug (se afsnit 3.4.2).

Hvis apparatet leveres med krokodilleklemme, skal den sættes på
som vist her:

1. Tag bælteklemmen af apparatets bagside (fig. 2).
2. Sæt batterierne i, og sæt dækslet på på sædvanlig vis (se

afsnit 3.4.2).
3. Sæt krokodilleklemmen på (fig. 3). Stram skruen let ved hjælp

af en T10 nøgle. Dräger anbefaler et moment på 0,8 Nm
(0,6 lbf ft) – skruen må ikke spændes for hårdt.

Hvis enheden skal monteres på en universel tilbehørsclips, skal
adapteren monteres på følgende måde:

1. Isæt batterierne og påsæt dækslet som normalt (se
afsnit 3.4.2).

2. Monter adapteren til den universelle tilbehørsclips, og lås den
på plads med fastgørelsesklemmen (fig. 4).

BEMÆRK
Adapteren til den universelle tilbehørsclips må kun
fastlåses med fastgørelsesklemmen. Brug ikke en skrue,
som f.eks. den, der leveres med krokodillenæbbet.

3.1.2 Forberedelse til brug

1. Sæt batterierne i om nødvendigt (se afsnit 3.4.2).
2. Foretag en funktionstest (se afsnit 3.4.1).
3. Sæt apparatet fast i trykflaskeapparatets bælte eller på

beskyttelsestøjet.

ADVARSEL
Hvis apparatet sættes fast under beskyttelsestøjet, vil
temperaturføleren isoleres mod varmen i omgivelserne og
forsinke aktiveringen af alarmen, så brugeren risikerer at
blive udsat for høje temperaturer. Bodyguard® 1000 skal
derfor sættes fast yderst på beskyttelsestøjet, således at
temperaturføleren ikke dækkes.

BEMÆRK
Den optimale montering er på bærerens front, ved
skulderen (fig. 5 og fig. 6) eller ved taljen (fig. 7).
Skulderplaceringen kan eksponere varmesensoren over
for lidt højere temperaturer, og det anbefales ved
brandslukningsarbejde.

3.2 Under brug
3.2.1 Driftsarter og funktioner

Brug og aktivering af alarmer og enhver evakuerings- og
redningsprocedure skal være i overensstemmelse med
eksisterende kommando- og kontrolprocedurer.

Dvale-modus – Når apparatet slukkes, går den i dvalefunktion
(venter på et aktiveringssignal). De automatiske alarmer
deaktiveres, og alle lysdioder slukkes. Den manuelle nødalarm
kan stadig aktiveres, når apparatet er i dvale-modus.

Aktiv modus – Når apparatet er tændt og har udført selvtesten,
kvitteres opstarten med et signal (fire bip-lyde, og alle lysdioder
tændes et kort øjeblik). Derefter er apparatet i aktiv modus, hvilket
indikeres af en blinkende grøn lysdiode (med intervaller på et
sekund). De automatiske alarmer aktiveres, og det visuelle
identifikationssignal tændes.

Fejlalarm – Hvis apparatets selvtest registrerer et problem under
opstarten, eller hvis hardwaren svigter under brug, aktiveres
fejlalarmen (fem bip-lyde og hurtigt blinkende gul lysdiode).

Foralarm ( ) – Der registreres ingen bevægelser i 21–
25 sekunder. Aktiverer en gentagende, stigende lyd, der består af
tre bip, ledsaget af blinkende, skiftevis røde og blå lysdioder.

Automatisk nødalarm ( ) – 8 sekunder efter foralarmen er der
stadig ingen bevægelse. Aktiverer hovedalarmen.

Manuel nødalarm ( ) – Hovedalarmen kan aktiveres ved at
trykke på knappen.

Alarm ved lavt batteri ( ) – Den gule lysdiode blinker, og
apparatet bipper hvert femte sekund.
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Temperaturalarm 1 – Den lavere tids-/temperaturgrænse er
overskredet. Aktiverer en kort, gentagende alarmtone bestående
af to bip-lyde. De røde lysdioder lyser. Alarmen kan slukkes ved at
trykke på knappen på apparatets højre side ( ).

Temperaturalarm 2 – Den højere tids-/temperaturgrænse er
overskredet. Aktiverer hovedalarmen.

Identifikationssignal – De blå lysdioder blinker langsomt.

Hovedalarm – Et højt, pulserende alarmsignal ledsaget af
blinkende, skiftevis røde og blå lysdioder.

3.2.2 Automatiske nødalarmer

Tegnforklaring

Dvale-modus Bevægelse
Tryk knappen på venstre side  Foralarm
Tryk knappen på højre side Hovedalarm
Selvtest Tid i sekunder

3.2.3 Temperaturalarmer

ADVARSEL
Temperaturalarm 1 betyder, at brugeren er blevet udsat for
stærk termisk belastning. Evakuer omgående til et sikkert
sted, når denne alarm lyder. Vend ikke tilbage til
indsatsområdet, når alarmen er blevet aktiveret.
Temperaturalarmerne er tilpasset brugerens behov. Ejeren
af udstyret skal sørge for sikre arbejdsprocedurer på
grundlag af de valgte indstillinger for temperaturalarmerne.

Når temperaturalarm 1 lyder, kvitteres og slukkes den ved at
trykke knappen på højre side ( ), og evakuer øjeblikkeligt til et
sikkert sted. Den røde lysdiode forsætter med at blinke, indtil
omgivelsernes temperatur falder under den fastlagte
starttemperatur.

Temperaturalarm 2 aktiverer hovedalarmen og indikerer en meget
stærk termisk belastning. Det betyder, at det er en nødsituation.
Forlad området straks. Alarmen kan slukkes på sædvanlig vis, når
man befinder sig på et sikkert sted.

3.3 Efter brug
Apparatet må ikke tages af eller slukkes, før man befinder sig på
et sikkert sted.

1. Fjern enheden fra stroppen eller fra beskyttelsestøjet om
nødvendigt.
○ Til at fjerne fastgørelsesklemmen anvendes en flad

skruetrækker med en bladbredde på 3 mm eller mere
(fig. 11 eller fig. 12).

○ Adapteren til den universelle tilbehørsclips fjernes vha. en
2,5 mm sekskantnøgle (fig. 13).

2. Foretag en funktionstest (se afsnit 3.4.1).
3. Rengør apparatet om nødvendigt (se afsnit 5.1).
4. Apparatet skal opbevares som beskrevet i afsnit 6.
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3.4 Almindelige brugeropgaver
3.4.1 Funktionstest

ADVARSEL
Hvis ikke apparatet opfylder funktionstestens standarder
og parametre, eller hvis der er synlige tegn på skader, tyder
det på, at der er en systemfejl. Giv uddannet
vedligeholdelsespersonale meddelelse om fejlen, eller
kontakt Dräger. Bodyguard® 1000 må ikke benyttes, hvis
ikke den er fuldt funktionsdygtig.

FORSIGTIG
Alarmens lydstyrke er meget høj. Advar personer i
umiddelbar nærhed, og bær egnet høreværn, når
Bodyguard® 1000 testes for at undgå høreskader.

1. Kontroller, at Bodyguard® 1000 er ren og ubeskadiget. Typiske
tegn på skader, der kan påvirke apparatets funktion, er stød,
slitage, ridser, rust og misfarvning.

2. Tænd apparatet. (I fig. 8, 9 og 10 vises, hvordan apparatet
tændes, og alarmer deaktiveres.)

3. Kontrollér, at opstarten kvitteres (fire bip-lyde, og alle lysdioder
tændes et kort øjeblik). Derefter lyser den grønne (aktive)
lysdiode og den blå lysdiode (identifikationssignal).

4. Hold apparatet i ro, og kontrollér, at foralarmen starter efter
21 til 25 sekunder. Sluk alarmen ved at bevæge apparatet.

5. Hold igen apparatet i ro, ignorer denne gang foralarmen, og
kontrollér, at hovedalarmen aktiveres ca. 8 sekunder efter
foralarmen.

6. Sluk for alarmen.
7. Aktiver den manuelle nødalarm.
8. Sluk for alarmen.

3.4.2 Ilægning eller udskiftning af batterier

ADVARSEL
Eksplosionsfare og brandfare. Batterierne må ikke tages
ud eller lægges i i eksplosionsfarlige eller brandfarlige
omgivelser.
Eksplosionsfare, brandfare og kemikaliefare. Batterierne
må ikke udsættes for varmekilder, ikke-genopladelige
batterier må ikke genoplades, og batteripolerne må ikke
kortsluttes.
Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en
forkert type. Brug kun den anbefalede batteritype.

FORSIGTIG
Miljøfare. Brugte batterier skal bortskaffes i
overensstemmelse med nationale og lokale regler.

● Brug kun den anbefalede batteritype: Panasonic® CR123A
(3 V lithium). Andre batterityper vil ikke give den samme
brugstid og ugyldiggøre godkendelsen.

● Udskift batterierne med et ens sæt. Der må ikke bruges en
blanding af nye og brugte batterier.

● Fjern de brugte batterier fra apparatet.
● Læg de nye batterier i inden 30 sekunder, så uret til

hændelseslisten ikke ændres.

1. Fjern dækslet på apparatets bagside vha. en 2,5 mm
unbrakonøgle, og fjern de brugte batterier (fig. 14).

2. Sørg for, at batteriernes poler vender den rigtige vej, som
angivet i apparatet, og sæt de nye batterier i.

3. Kontrollér dækslet og pakningen. Smør pakningen let med
siliconefedt (fedtet bør kunne føles på fingrene, men ikke ses).

4. Placer dækslet i den rette position, og sæt det på. Skru
skruerne let i. Dräger anbefaler et moment på 0,5 Nm
(0,4 lbf ft) – skruen må spændes for hårdt.

5. Foretag en funktionstest (se afsnit 3.4.1).
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4 Fejlfinding
Kontakt Dräger, hvis symptomet ikke kan afhjælpes, eller hvis
symptomet ikke er beskrevet i nedenstående tabel.

5 Vedligeholdelse
Bodyguard® 1000 kræver ikke regelmæssig vedligeholdelse.
Rengør apparatet, og udskift batterierne, når det er nødvendigt.

5.1 Rengøring

FORSIGTIG
Brug ikke organiske opløsningsmidler eller skurende
midler. Brug kun mildt sæbevand til rengøring, andre midler
kan ødelægge apparatet.
Apparatet må ikke neddyppes i vand eller
rengøringsopløsninger. Det må ikke stilles i vaske- eller
tørremaskiner. Apparatet må ikke skilles ad for at rengøre det.

Rengør og tør Bodyguard® 1000 forsigtigt med en fnugfri klud.
Kluden kan fugtes med mildt sæbevand, hvis det er nødvendigt.

6 Opbevaring
Apparatet skal opbevares på et tørt, støvfrit og rent sted. Må ikke
udsættes for direkte sollys. Opbevaringstemperaturen er 10 til 50 °C.

Når apparatet er slukket, forbruges der stadig lidt strøm fra
batteriet. Tag batterierne ud af apparatet, hvis det ikke skal bruges
i en længere periode (se afsnit 3.4.2). Bemærk, at uret til
hændelseslisten stopper kort tid efter, at batterierne er blevet taget
ud.

7 Bortskaffelse
7.1 Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr

Elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffes som
husholdningsaffald. Det er derfor mærket med hosstående

symbol.

Produktet kan gratis returneres til Dräger. Kontakt de nationale
salgsorganisationer og Dräger for yderligere oplysninger herom.

7.2 Batterier
Brugte batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med
nationale og lokale regler.

8 Tekniske data
Mål: 100 x 70 x 40 mm
Vægt: 230 g inkl. batterier
Driftsstemperatur: -30 til +60 °C)
Driftstryk: 0,75 til 2 bar
Alarmsignaler: BS 10999:2010
Batteri: Panasonic® CR123A (3 V lithium)
Spænding: 6 Vdc
Nominel frekvens: 125 kHz 66 dBuA / m ved 10 m

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

9 Bestillingsliste

Symptom Fejl Afhjælpning
Kan ikke tændes Lav batteristand Udskift batterierne 

(se afsnit 3.4.2)

Fejlen kan ikke 
afhjælpes

Kontakt Dräger

Den gule lysdiode 
blinker, bip hvert femte 
sekund

Lav batteristand Udskift batterierne 
(se afsnit 3.4.2)

Fem bip, og den gule 
lysdiode blinker

Selvtesten er slået fejl 
eller hardwarefejl

Kontakt Dräger

Den grønne (aktive) 
lysdiode er tændt i 
10 sekunder og 
slukker derefter

Knappen på venstre side 
( ) er blevet trykket i 
mere end 3 sekunder

Ingen aktion 
nødvendig. 
Apparatet har forsøgt 
at etablere trådløs 
kommunikation, 
hvilket er en normal 
funktion

Beskrivelse Antal Bestillingsnummer
Batteri (Panasonic® CR123A 
(3 V lithium))

5
(pr. pakke)

3356715
 eller alm. handel

T10 nøgle 1 3356165
 eller alm. handel

2,5 mm unbrakonøgle Alm. handel

Siliconefedt Alm. handel
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11

5472

12

A B

5473/5474

13

3323
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