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1 Az Ön biztonsága érdekében
1.1 Általános biztonsági rendelkezések
● A termék használata előtt gondosan olvassa el a Használati

utasítást.
● Szigorúan tartsa be a Használati utasítást A felhasználónak

teljesen meg kell értenie és szigorúan be kell tartania az
utasításokat. A terméket csak a jelen dokumentum Rendeltetés c.
fejezetében leírt célokra használja.

● Ne dobja el a Használati utasítást. Győződjön meg róla, hogy
megőrzik, és a készülék felhasználója megfelelően használja.

● A terméket csak képzett és hozzáértő felhasználók használhatják.
● A termékkel kapcsolatos összes helyi és nemzeti szabálynak és

előírásnak meg kell felelni.
● A terméket csak képzett és hozzáértő személyzet vizsgálhatja át,

javíthatja és szervizelheti. A Dräger azt javasolja, hogy
létesítsenek Dräger szerviz szerződést minden karbantartási
tevékenységre, hogy az összes javítást a Dräger végezze.

● Csak eredeti Dräger alkatrészeket és tartozékokat használjon,
vagy a termék megfelelő működése sérülhet.

● Ne használjon hibás vagy hiányos terméket, és ne módosítsa azt.
● A komponensek bármilyen hibája vagy hiányossága esetében

értesítse a Drägert.

1.2 A riasztást mutató ikonok meghatározásai
A dokumentumban figyelmeztető ikonokat használunk, hogy
kiemeljük azokat a szövegrészeket, amelyekre a felhasználónak
jobban oda kell figyelnie. Az egyes ikonok jelentése az alábbi:

FIGYELMEZTETÉS
Potenciálisan fennálló veszélyes helyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérülést okozhat, ha nem kerülik el.

FIGYELEM
Olyan potenciálisan veszélyes helyzetre utal, amely személyi
sérülést vagy a termék ill. a környezet károsodását okozhatja,
ha nem kerülik el. Ezenkívül a nem biztonságos gyakorlatra is
felhívhatja a figyelmet.

MEGJEGYZÉS
Kiegészítő információkat jelöl a készülék használatára
vonatkozóan.

2 Leírás
2.1 Termék áttekintése
A Bodyguard® 1000 egy olyan akkumulátoros üzemű személyi
biztonsági riasztórendszer, amely hallható és látható riasztási jeleket
ad. A hangjelzések hangosak, és könnyen azonosíthatók a változó
riasztási minták alapján, így a különböző figyelmeztetési helyzetek
megkülönböztethetők. A riasztás elektromos hangkeltőből jön, amely
kulcs nyílásokat használ erősítő kamraként a tiszta és hangos
riasztójelek létrehozásához.

A látható jeleket a burkolaton levő piros, kék, zöld és sárga LED-ek
adják. Használat közben a készüléken villogó zöld LED jelenik meg,
amely az aktív módot jelzi, illetve pulzáló kék LED-ek, amelyek látható
azonosítójelként (vagy helyzetjelölőként) használatosak a csapat
tagjai esetében.

A készülék konfigurálható gombos változatként vagy kulcsos
változatként. A változatok közötti fő különbség a riasztás élesítésében
és a törlés módjában áll:

● Gombos változat - a készülék oldalán levő gombokkal lehet
élesíteni és törölni az automatikus riasztásokat (nem tartozik
zseton a gombos változatokhoz).

● Kulcsos változat (BS 10999:2010) – a kulcsot ki kell venni vagy be
kell helyezni a riasztások élesítéséhez és törléséhez.

● Kulcsos változat (gombos törléssel) - a kulcsot ki kell venni a
riasztások élesítéséhez. A riasztásokat a kulcso behelyezésével
vagy a készülék oldalán levő gombok megnyomásával lehet
törölni.

A készüléket a védőruházat vagy felszerelés külsejére lehet
felerősíteni a három különböző rögzítési lehetőség valamelyikének
használatával. Alapesetben keskeny karabinerrel rögzíthető.
Alternatív megoldás lehet (a készülékkel együtt szállított) adapter,
mely a készüléket egy univerzális tartozékkapocshoz rögzíti. Másik
lehetőség a D-gyűrűvel kombinált krokodilcsipesz (tartozékként
szállítjuk) használata.

2.1.1 Vészriasztások

A készülék fő funkciója, hogy automatikus és manuális
vészriasztásokat adjon. Az automatikus vészriasztás belső
mozgásérzékelő és időzítő használatával méri az időt, ameddig a
viselő mozdulatlan, ami jelzi, hogy a viselő eszméletlen lehet, vagy
beszorulhatott. Az automatikus vészriasztás előzetes riasztást ( ) és
fő riasztást ( ) aktivál az előre meghatározott, időzített
gyakorisággal, ha a viselő nem mozdul a normál légzési mozgáson
kívül. A manuális riasztás a sárga gomb ( ), megnyomásával
működtethető, amellyel a viselő ad jelet segítségkéréshez vagy
figyelemfelhíváshoz.

2.1.2 Hőhatás riasztás

A védőruházat elzárja a viselőjét a forró környezettől, ami megnehezíti
a hő vagy hőhatás szintjének felmérését. A Bodyguard® 1000 olyan
hőérzékelőt alkalmaz, amely figyelemmel követi a hőhatást, és
időzítőt indít el egy beállított indítási hőmérsékleten (az
alapértelmezett indítási hőmérséklet 40 °C). Az időzítő indítása után
két hőhatás riasztás lép működésbe idősúlyozott hőmérsékleti
küszöbökön. A riasztások figyelmeztetik a felhasználót a viszonylag
hosszú idejű, kismértékben megemelkedett hőmérséklet vagy a rövid
idejű, magas hőmérsékletű helyzetek hatására.

A hőérzékelő kikapcsolható, illetve a Dräger PC Link (lásd a
2.1.3 bekezdést) segítségével a felhasználó egyedi igényeinek
megfelelően konfigurálható az indulási hőmérséklet.
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2.1.3 Rádiófrekvenciás kapcsolat

A Bodyguard® 1000 rádiófrekvenciás (RF) kommunikációs
áramkörrel van ellátva, amely lehetővé teszi a készülék vezeték
nélküli leolvasását és átprogramozását. Az információk közé tartozik
a készülék azonosítása, az események rögzítése (adatnapló),
paraméter karbantartás és firmware átprogramozás. A konfigurálható
paraméter beállítások közé tartozik a riasztások, mozgás riasztási
idők, riasztási hangok stb. engedélyezése/letiltása. A
dokumentumban bemutatott riasztási paraméterek a készülék
alapbeállításai.

A rádiófrekvenciás kapcsolathoz a Dräger PC Link szükséges. A
részletekért vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel.

2.2 Rendeltetés
A Bodyguard® 1000 készüléket tűzoltók, tűzoltásban, mentésben és
egyéb veszélyes feladatokban résztvevő más mentési szolgálatok és
ipari felhasználók alkalmazhatják. A készülék tiszta, határozott és
könnyen azonosítható riasztási jeleket ad, amelyek jelzik a viselő
mozdulatlan állapotát, segítségkérést vagy figyelemfelhívást, illetve
figyelmeztetnek a túl nagy hőhatásra. Vészriasztásokat
használhatnak a mentőcsapatok a riasztási forrás helyzetének
megállapításához.

2.3 Az alkalmazási cél korlátozásai
Az automatikus vészriasztás korlátozása azt jelenti, hogy a
mozgásérzékelő azt a mozgást vagy rezgést észleli, ami a viselőt éri,
és nem feltétlenül lép működésbe, ha a viselő mozdulatlan egy mozgó
platformon (például mozgó vagy rezgő gépen).

Biztonságos használat speciális feltételei:

A süllyesztett címke anyaga alumínium fólia. A végfelhasználónak
gondoskodnia kell róla, hogy a címke használat közben ne legyen
behatásnak vagy dörzsölésnek kitéve, mivel az szikraképződést
okozhat.

A fém rögzítőkapocs egy 6 pF kapacitású szigetelt vezetőképes
alkatrész, ami meghaladja az EN60079-0:2012 szabványnak a II.
csoportú berendezésekre vonatkozó 9. táblázata által megengedett
értéket. Ezt a felhasználónak a használhatóság meghatározásakor
figyelembe kell vennie, mint elektrosztatikus feltöltődési kockázatot.

2.4 Jóváhagyások
A megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza azokat az európai
szabványokat, iránymutatásokat és irányelveket, amelyek alapján a
készüléket jóváhagyták (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot vagy a
www.draeger.com/product-certificates weboldalt).

2.5 Jelölések és szimbólumok

FIGYELEM
Ne használjon jelölőtollat vagy festéket, és ne karcolja meg a
készüléket, illetve ne véssen bele jelölést, mivel az
károsíthatja a készüléket, vagy érvénytelenítheti a
jóváhagyásokat. Ajánlatos a személyzet számára
tapadócímkék felhelyezése a készülékre.

BRXX-1234 Dräger sorozatszám
Bal oldali gomb és aktív LED
Jobb oldali gomb
Akkumulátor lemerülést jelző LED

3 Használat
3.1 A használatra való előkészítés
3.1.1 Első összeszerelés

A hátlapot és az akkumulátorokat külön (nem beszerelve) szállítjuk a
készülékkel. Helyezze be őket az első használat előtt (lásd a
3.4.2 bekezdést).

Ha a készüléket krokodilcsipesz tartozékkal szállítjuk, az alábbi
módon helyezze fel a csipeszt:

1. Vegye le a karabinert a hátlapról (2. ábra).
2. Helyezze be az akkumulátorokat és a hátlapot a megszokott

módon (lásd a 3.4.2 bekezdést).
3. Csatlakoztassa a krokodilcsipesz tartozékot (3. ábra). Finoman

húzza meg (szorítsa meg) a csavart a T10 csavarhúzóval. A
Dräger 0,8 Nm nyomatékot javasol – ne húzza túl.

Ha a készüléket univerzális tartozékkapocshoz rögzíti, akkor az
adatpert a következő módon rögzítse:

1. Helyezze be az akkumulátorokat és a hátlapot a megszokott
módon (lásd a 3.4.2 bekezdést).

2. Helyezze fel az univerzális tartozékkapocs adaptert, majd rögzítse
a helyére a karabinerrel (4. ábra).

MEGJEGYZÉS
Az univerzális tartozékkapcsot csak a karabinerrel rögzítse a
készülékhez. Ne használjon erre csavartt, például a
krokodilcsipesz tartozékhoz mellékeltet.

3.1.2 A használatra való előkészítés

1. Helyezze be szükség szerint az akkumulátorokat (lásd a
3.4.2 bekezdést).

2. Végezzen el működőképesség vizsgálatot (lásd a
3.4.1 bekezdés).

3. Helyezze fel a készüléket a légzőkészülék hevederére vagy a
védőruhára.

FIGYELMEZTETÉS
Ha a készüléket a védőruha belsejébe helyezi el, azzal
elzárhatja a hőérzékelőt a hőkörnyezettől, és késleltetheti a
riasztás aktiválását, ami magas hőmérsékletnek való kitettség
veszélyével jár. A védőruha külsejére helyezze fel a
Bodyguard® 1000 készüléket, és ügyeljen arra, hogy ne
legyenek akadályok az érzékelő útjában.

MEGJEGYZÉS
Az optimális felhelyezési pozíciók a viselő elején, a vállnál
(5. és 6. ábra) vagy deréknál (7. ábra) vannak. A vállnál való
elhelyezés esetében a hőérzékelőt kissé magasabb
hőmérsékletek érhetik, és tűzoltásnál javasolt.

3.2 Használat közben
3.2.1 Üzemmódok és funkciók

A meglevő utasításnak és ellenőrzési eljárásoknak megfelelően kell
használni és működtetni a riasztásokat, illetve a kiürítési és
helyreállítási műveleteket elvégezni.

Alvás üzemmód – Kikapcsoláskor a készülék alvás üzemmódba lép
(aktiválás jelre vár). Az automatikus riasztások le vannak tiltva, a
LED-ek nem világítanak. A manuális vészriasztás aktiválható az alvás
üzemmódban.

Aktív mód – Bekapcsoláskor a készülék önellenőrzést végez,
indítójel hallható és látható (négy hangjelzés és az összes LED rövid
idejű világítása), majd a készülék az aktív üzemmódba lép, amit villog
zöld LED (másodpercenként) jelez. Az automatikus riasztások
engedélyezettek, és a helyzetjelzés bekapcsolt állapotban van.

Hiba riasztás – Ha a készülék nem felel meg beindításkor a
hibaellenőrzésen, vagy ha hardverhiba lép fel használat közben, a
hiba riasztás működésbe lép (öt hangjelzés és a sárga LED gyors
villogása).

Előzetes riasztás ( ) – Nem érzékelhető mozgás
21-25 másodpercig. Ismétlődő, egyre erősödő, három hangjelzésből
álló riasztást működtet, amit a piros és kék LED váltakozó világítása
kísér.

Automatikus vészriasztás ( ) – Nem érzékelhető mozgás az
előzetes riasztás követő 8 másodpercig. A teljes riasztási jelet
működteti.

Manuális vészriasztás ( ) – A gomb megnyomásakor a teljes
riasztási jel lép működésbe.

Akkumulátor lemerülés riasztás ( ) – Villogó sárga LED és öt
másodpercenként hangjelzés.

1. Hőhatás riasztás – Alacsonyabb idő/hőmérséklet küszöb elérése.
Rövid, ismétlődő kettős riasztási hangot és villogó piros LED-eket
működtet. Nyomja meg a jobb oldali gombot ( ) a riasztás
elnémításához.

2. Hőhatás riasztás – Magasabb idő/hőmérséklet küszöb elérése. A
teljes riasztási jelet működteti.

Helyzetjelölő – Kék LED-ek pulzálnak kis sűrűséggel.

Teljes riasztás jel – Sűrűn pulzáló riasztási jel, amelyet váltakozó
piros és kék LED-ek kísérnek.
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3.2.2 Automatikus vészriasztások

Billentyű

Alvás Mozgás
Nyomja meg a bal gombot Előzetes riasztás
Nyomja meg a jobb gombot Teljes riasztás
Önellenőrzés Idő másodpercben

3.2.3 Hőhatás riasztások

FIGYELMEZTETÉS
Az 1. hőhatás riasztás azt jelzi, hogy a viselőjét magas szintű
hőhatás éri. Azonnal keressen biztonságos helyet, ha
megszólal a riasztás, és ne térjen vissza a helyszínre, ha a
riasztás már aktiválódott.
A hőhatás riasztások úgy vannak konfigurálva, hogy
megfeleljenek a felhasználó működési igényeinek. A készülék
tulajdonosának a kiválasztott hőriasztási beállítások alapján
kell gondoskodnia a biztonságos munkavégzési eljárásokról.

Amikor az 1. hőhatás riasztás megszólal, a jobb oldali gomb ( )
megnyomásával lehet elnémítani a riasztást, és azonnal biztonságos
helyre kell menni. A piros LED-ek addig villognak, amíg a környezeti
hőmérséklet a beállított indítási hőmérséklet alá nem csökken.

A 2. hőhatás riasztás a teljes riasztási jelet működteti, ami nagyon
magas szintű hőhatást jelez. Első lépésben hagyja el a helyet. Amint
biztonságos helyen van, a megszokott módon törölje a teljes riasztást.

3.3 Használat után
Ne vegye le és ne kapcsolja ki a készüléket, amíg veszélyektől
mentes biztonságos helyre nem kerül.

1. Szükség esetén vegye le a készüléket a karabinerről vagy a
védőruházatról.
○ A karabiner leválasztásához használjon lapos hegyű

csavarhúzót, amelynek hegye 3 mm vagy annál szélesebb
(11. vagy 12. ábra).

○ Az adapternek az univerzális tartozékkapocsról való
leválasztásához használjon egy 2,5 mm-es imbuszkulcsot
(13. ábra).

2. Végezzen el működőképesség vizsgálatot (lásd a
3.4.1 bekezdés).

3. Szükség szerint tisztítsa meg a készüléket (lásd az
5.1 bekezdést).

4. A tárolási utasításoknak megfelelően tárolja a készüléket (lásd a
6. bekezdést).
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Kulcsos változat  (cancel gomb)
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3.4 Mindennapi felhasználói feladatok
3.4.1 Működőképességi vizsgálat

FIGYELMEZTETÉS
Amennyiben nem felel meg a készülék a működőképesség
vizsgálat során valamely szabványnak vagy paraméternek,
vagy ha sérülés jelei láthatók, az lehetséges rendszerhibát
jelez. Jelentse ezt a hibát a gyakorlott karbantartó
személyzetnek, vagy lépjen kapcsolatba a Dräger céggel.
Csak akkor használja a Bodyguard® 1000 készüléket, ha
teljesen üzemképes.

FIGYELEM
A hangjelzés hangereje nagyon magas. Figyelmeztesse a
közvetlen közelben tartózkodó személyeket, és viseljen
megfelelő hallásvédelmet, hogy elkerülhető legyen a
halláskárosodás a Bodyguard® 1000 tesztelése közben.

1. Ellenőrizze, hogy tiszta és ép-e a Bodyguard® 1000. Az egység
működését esetlegesen befolyásoló sérülések tipikus jelei például
az ütésnyom, kopás, vágás, korrózió és elszíneződés.

2. Kapcsolja be az egységet. (A 8., 9. vagy 10. ábrán látható a
készülék bekapcsolásának vagy a riasztások törlésének módja.)

3. Ellenőrizze, hogy az indítási jelek (négy hangjelzés és az összes
LED rövid idejű világítása) hallhatók és láthatók-e, majd a zöld
(aktív) LED és a kék (helyzetjelző) LED-ek működnek-e.

4. Tartsa mozdulatlan helyzetben a készüléket, és ellenőrizze, hogy
az előzetes riasztás elindul-e 21-25 másodperc után. Mozgassa a
készüléket a riasztás törléséhez.

5. Tartsa ismét mozdulatlan helyzetben a készüléket, ne vegye
figyelembe az előzetes riasztást, és ellenőrizze, hogy az előzetes
riasztást követő 8 másodperc után elindul-e a teljes riasztás.

6. Törölje a riasztást.
7. Működtesse a manuális riasztást.
8. Törölje a riasztást.

3.4.2 Akkumulátor behelyezése vagy cseréje

FIGYELMEZTETÉS
Robbanás- illetve tűzveszély. Ne távolítsa el ill. szerelje be az
akkumulátorokat robbanásveszélyes vagy gyúlékony
környezetben.
Robbanás-, tűz illetve vegyi veszély. Ne tegye ki az
akkumulátorokat hőforrásoknak, ne kísérelje meg tölteni a
nem újratölthető elemeket, és ne zárja rövidre az akkumulátor
pólusait.
Ha nem megfelelő típusúra cseréli az akkumulátort,
robbanásveszély lép fel. Csak az ajánlott típusú akkumulátort
használja.

FIGYELEM
Környezeti kockázat. A nemzeti ill. helyi előírásoknak
megfelelően ártalmatlanítsa az elemeket.

● Csak az ajánlott típusú akkumulátort használja: Panasonic®

CR123A (3 V-os, lítium). Más akkumulátorok nem feltétlenül
biztosítanak azonos üzemi élettartamot, és érvénytelenítik a
jóváhagyásokat.

● Cserélje ki megfelelő készletre az akkumulátorokat. Ne keverje
össze az új és a régi elemeket.

● Vegye ki a lemerült akkumulátorokat a termékből.
● Az adatnapló pontosságának megőrzéséhez a lemerült

akkumulátorok kivételét követő 30 másodpercen belül helyezzen
be új akkumulátorokat.

1. Vegye le a hátsó borítást 2,5 mm-es hatszögkulccsal, és vegye ki
a lemerült akkumulátorokat (14. ábra).

2. Vegye figyelembe az akkumulátortartóban látható polaritás
jelölést, és annak megfelelően helyezze be az új akkumulátorokat.

3. Ellenőrizze a fedelet és a tömítőgyűrűt. Finoman kenje meg a
tömítőgyűrűt szilikonzsírral (alapelv az, hogy a kenőzsírt csak
érezni lehessen az ujjakon, de ne lehessen látni).

!

!

!

!

4. Állítsa be, és helyezze vissza a fedelet. Finoman húzza meg
(szorítsa meg) a csavarokat. A Dräger 0,5 Nm nyomatékot javasol
– ne húzza túl.

5. Végezzen el működőképesség vizsgálatot (lásd a
3.4.1 bekezdés).

4 Hibaelhárítás
Lépjen kapcsolatba a Drägerrel, ha a tünet a helyreállító intézkedés
kipróbálását követően is fennáll, illetve nem szerepel az alábbi
táblázatban található leírásban.

5 Karbantartás
A Bodyguard® 1000 nem igényel tervszerű karbantartást. Tisztítsa
meg a készüléket, és cserélje ki az akkumulátorokat szükség szerint.

5.1 Tisztítás

FIGYELEM
Ne használjon szerves oldószereket vagy dörzshatású
anyagokat. Az enyhe szappanos vízen kívül egyéb anyagok
károsíthatják a készüléket.
Ne merítse a készüléket vízbe vagy tisztítófolyadékba, és ne
helyezze a készüléket mosó- vagy szárítógépbe. Ne szerelje
szét a készüléket tisztításhoz.

Tiszta, szöszmentes törlőkendő segítségével alaposan tisztítsa és
szárítsa meg a Bodyguard® 1000 készüléket. Szükség esetén enyhe
szappanos vízzel nedvesítse meg a kendőt.

6 Tárolás
Tárolja a készüléket hűvös, portól és piszoktól védett helyen. Ne tegye
ki közvetlen napfénynek. A tárolási hőmérséklettartomány
10-től 50 °C-ig.

A rendszer lekapcsolt állapotban csak kis mértékben fogyasztja az
akkumulátort. Vegye ki az akkumulátorokat, ha a készüléket hosszabb
ideig nem fogja használni (lásd a 3.4.2 bekezdést). Vegye figyelembe,
hogy az adatnapló óra rövid időre leáll az akkumulátorok eltávolítása
után.

7 Megsemmisítés
7.1 Elektromos és elektronikai eszközök

Az elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a háztartási
hulladék közé helyezni. Ezt a balra látható szimbólum jelzi.

A termék a Dräger számára díjmentesen visszaküldhető. További
információkért lépjen kapcsolatba az országos forgalmazóval vagy a
Dräger vállalattal.

7.2 Elemek
A nemzeti ill. helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa az
elemeket.

8 Műszaki adatok
Méretek: 100 x 70 x 40 mm
Tömeg: 230 g akkumulátorokkal együtt
Működési hőmérséklet: -30 °C - +60 °C
Működési nyomás: 0,75 - 2 bár
Riasztási jelzések: BS 10999:2010
Akkumulátor: Panasonic® CR123A (3 V-os, lítium)
Feszültség: 6 Vdc
Névleges frekvencia: 125 kHz 66 dBuA / m 10 m-en

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

9 Rendelési lista

Tünet Hiba Helyreállítás
Nem kapcsol be Kis töltöttségű 

akkumulátorok
Cserélje ki az elemeket 
(lásd a 
3.4.2 bekezdést)

A készülék nem 
üzemképes

Lépjen kapcsolatba a 
Dräger-rel

Villogó sárga LED és 
öt másodpercenként 
hangjelzés

Kis töltöttségű 
akkumulátorok

Cserélje ki az elemeket 
(lásd a 
3.4.2 bekezdést)

Öt hangjelzés és 
villogó sárga LED

Sikertelen önellenőrzés 
vagy hardver hiba

Lépjen kapcsolatba a 
Dräger-rel

A zöld (aktív) LED 
10 másodpercig 
világít, majd 
kikapcsol

A bal oldali gombot 
( ) 3 másodpercnél 
hosszabb időre 
nyomták meg

Nem szükséges 
eljárás. A készülék 
rádiófrekvenciás 
kapcsolatot próbált 
létrehozni, amely 
normális funkció

Leírás Mennyiség Rendelési kód
csere akkumulátor 
(Panasonic® CR123A 
(3 V-os, lítium))

5
(csomagonként)

3356715 
vagy Stockist

T10 imbuszkulcs 1 3356165 
or Stockist

2,5 mm-es imbuszkulcs Stockist

Szilikonzsír Stockist

!

3340

11

5472

12

A B

5473/5474

13

3323

14
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