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1 Za vašo varnost
1.1 Splošne varnostne izjave
● Pred uporabo izdelka skrbno preberite navodila za uporabo.
● Navodila za uporabo strogo upoštevajte. Uporabnik mora navodila v

celoti razumeti in jih strogo upoštevati. Izdelek uporabljajte samo za
namene, ki so navedeni v poglavju Namen uporabe tega dokumenta.

● Navodil za uporabo ne zavrzite. Zagotovite, da so navodila za uporabo
na voljo in jih uporabnik ustrezno upošteva.

● Ta izdelek lahko uporabljajo samo ustrezno usposobljeni uporabniki.
● Upoštevajte vsa lokalna in nacionalna pravila ter predpise, ki so

povezani s tem izdelkom.
● Izdelek lahko pregleduje, popravlja in servisira samo ustrezno

usposobljeno osebje. Družba Dräger priporoča, da se s hčerinsko
družbo ali zastopnikom družbe Dräger sklene pogodba za opravljanje
storitev za postopke vzdrževanja in popravil.

● Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in dodatno opremo
družbe Dräger, sicer se lahko poslabša delovanje izdelka.

● Ne uporabljajte okvarjenega ali nepopolnega izdelka in izdelka ne
spreminjajte.

● V primeru napake ali okvare sestavnega dela se obrnite na družbo
Dräger.

1.2 Opredelitve opozorilnih ikon
Opozorilne ikone v tem dokumentu zagotavljajo in označujejo besedilo, ki
zahteva večjo pozornost uporabnika. Spodaj so navedene razlage
pomenov posameznih ikon:

OPOZORILO
Opozarja na potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt
ali hudo telesno poškodbo, če se ji ne izognete.

POZOR
Opozarja na potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči
telesno poškodbo, okvaro izdelka ali škodljivo vpliva na okolje, če
se ji ne izognete. Lahko se uporablja tudi kot opozorilo pred
nevarno uporabo.

OPOMBA
Označuje dodatne informacije o uporabi izdelka.

2 Opis
2.1 Pregled izdelka
Bodyguard® 1000 je baterijsko napajan osebni opozorilni sistem za
nevarnost, ki oddaja zvočne in vizualne alarmne signale. Zvočni signali so
glasni in enostavno prepoznavni z različnimi vzorci alarma za razlikovanje
med različnimi opozorilnimi stanji. Zvočni alarm oddaja elektronska
naprava za oddajanje zvoka, ki uporablja reže za ključ kot ojačevalne
komore za zagotavljanje jasnih in glasnih alarmnih signalov.

Vizualne signale oddajajo rdeče, modre, zelene in oranžne lučke LED na
ohišju. Med uporabo so na enoti prikazane utripajoča zelena lučka LED, ki
označuje aktiven način, in utripajoče modre lučke LED, ki se uporabljajo
kot vizualni identifikacijski signal (ali "svetlobni signal za kolege") za ostale
člane ekipe.

Enota je konfigurirana kot različica z gumbi ali različica s ključem. Glavna
razlika med različicama je način sproženja in preklica alarma:

● Različica z gumbi – z gumbi ob strani enote sprožite ali prekličete
samodejne alarme (različici z gumbi ni priložen ključ).

● Različica s ključem (BS 10999:2010) – ključ odstranite ali vstavite za
sproženje ali preklic alarmov.

● Različica s ključem (z gumbi za preklic) – ključ odstranite, da sprožite
alarme. Alarme prekličete tako, da vstavite ključ ali pritisnete gumbe
ob strani enote.

Enota se z eno od treh različnih možnosti pritrdi na zunanjo stran
zaščitnega oblačila ali opreme. Standardno se pritrdi z zaponko za jermen
z nizkim profilom. Druga možnost (priložena enoti) je adapter, ki enoto
pritrdi na univerzalno sponko za dodatno opremo. Izbirna možnost
(dobavljena kot dodatna oprema) je krokodilska sponka s kombiniranim
žičnim D-obročem.

2.1.1 Alarmi za nujni primer

Glavna funkcija enote je oddajanje samodejnih in ročnih alarmov za nujni
primer. Samodejni alarm za nujni primer uporablja notranji senzor gibanja
in časovnik za merjenje časa, ko se uporabnik ne premika, za
označevanje, da je morda uporabnik nezavesten ali ujet. Samodejni alarm
za nujni primer aktivira predhodni alarm ( ) in polni alarm ( ) v
predhodno določenih časovnih intervalih, ko se uporabnik ne premika,
razen običajnega premikanja zaradi dihanja. Ročni alarm se aktivira s
pritiskom rumenega gumba  ( ), s čimer lahko uporabnik odda signal za
pomoč.

2.1.2 Alarm za izpostavljenost toploti

Zaščitna obleka izolira uporabnika od toplotnega okolja, zaradi česar ta
težko oceni raven izpostavljenosti vročini ali toploti. Enota
Bodyguard® 1000 vsebuje temperaturni senzor, ki meri izpostavljenost in
zažene časovnik ob nastavljeni začetni temperaturi (privzeta začetna
temperatura je 40 °C). Ko se časovnik zažene, se aktivirata dva alarma za
izpostavljenost toploti ob časovno uteženih mejnih vrednostih
temperature. Alarm opozori uporabnika na relativno dolg čas
izpostavljenosti nekoliko višjim temperaturam ali na krajši čas
izpostavljenosti visokim temperaturam.

Toplotni senzor se lahko onemogoči ali pa se lahko konfigurira začetna
temperatura, da se izpolnijo zahteve za individualno delovanje uporabnika
z napravo Dräger PC Link (glejte razdelek 2.1.3).

2.1.3 Radiofrekvenčna povezava

Enota Bodyguard® 1000 je opremljena z vezjem za radiofrekvenčno (RF)
komunikacijo, ki omogoča brezžično odčitavanje in ponovno programiranje
enote. Informacije vključujejo identiteto enote, evidenco dogodkov
(dnevnik podatkov), vzdrževanje parametrov in ponovno programiranje
vdelane programske opreme. Nastavitve parametrov, ki jih je mogoče
konfigurirati, vključujejo omogočanje/onemogočanje alarmov, nastavitve
časa alarma za gibanje, zvoke alarmov itd. Parametri alarmov, ki so
opisani v tem dokumentu, so privzete nastavitve za enoto.

Radiofrekvenčna povezava zahteva napravo Dräger PC Link. Za
podrobnosti se obrnite na Dräger.
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2.2 Namen uporabe
Sistem Bodyguard® 1000 lahko uporabljajo gasilci, druge reševalne
službe ter industrijski uporabniki, ki se ukvarjajo z gasilstvom, reševanjem
in drugimi nevarnimi dejavnostmi. Enota zagotavlja jasne, razločne in
enostavno prepoznavne alarmne signale, ki nakazujejo imobilizacijo
uporabnika, klic na pomoč ali opozarjajo na prekomerno izpostavljenost
toploti. Reševalne ekipe lahko uporabijo alarme za nujni primer za
natančno označitev položaja vira alarma.

2.3 Omejitve pri namenu uporabe
Omejitev samodejnega alarma za nujni primer je, da lahko senzor gibanja
zazna premikanje ali tresljaje, ki jim je uporabnik izpostavljen, in se morda
ne bo aktiviral, če je uporabnik negiben na premikajoči se ploščadi (na
primer na premikajočem ali tresočem se stroju).

Posebni pogoji za varno uporabo:

Vbočena nalepka je izdelana iz aluminijeve folije. Končni uporabnik mora
biti previden in zagotoviti, da nalepka med uporabo ni izpostavljena
udarcem ali odrgninam, saj lahko to povzroči vžigalne iskre.

Kovinska pritrdilna zaponka je izoliran prevodni del s kapacitivnostjo 6 pF,
ki presega vrednosti, dovoljene v tabeli 9 standarda EN 60079-0: 2012 za
opremo skupine II. Uporabnik mora pri določanju primernosti za uporabo
to upoštevati kot tveganje elektrostatične razelektritve.

2.4 Odobritve
Evropski standardi, smernice in direktive, po katerih je odobren ta izdelek,
so navedene v izjavi o skladnosti (glejte izjavo o skladnosti ali
www.draeger.com/product-certificates).

2.5 Oznake in simboli

POZOR
Ne uporabljajte markerjev ali barve in ne praskajte ali vgravirajte
enote, saj lahko to poškoduje enoto ali razveljavi odobritve.
Priporočljivo je, da morebitno osebno označevanje enote opravite
z namestitvijo nalepk.

BRXX-1234 Serijska številka izdelka Dräger
Levi gumb in lučka LED za delovanje
Desni gumb
Lučka LED za nizko stanje baterije
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3 Uporaba
3.1 Priprava na uporabo
3.1.1 Začetno sestavljanje

Zadnji pokrov in baterije so enoti priložene ločeno (nenameščeno). Pred
prvo uporabo jih namestite (glejte razdelek 3.4.2).

Če je enoti priložena dodatna oprema krokodilska sponka, sponko
namestite na naslednji način:

1. Odstranite zaponko za jermen z zadnjega pokrova (slika 2).
2. Vstavite baterije in namestite zadnji pokrov kot običajno (glejte

razdelek 3.4.2).
3. Priključite krokodilsko sponko (slika 3). Nežno privijte vijake z

zvezdastim ključem T10. Družba Dräger priporoča zatezni moment
0,8 Nm (0,6 lbf ft) – ne zategnite preveč.

Če želite enoto pritrditi na univerzalno sponko za dodatno opremo, adapter
pritrdite na naslednji način:

1. Kot običajno vstavite baterije in zadnji pokrov (glejte razdelek 3.4.2).
2. Pritrdite sponko za univerzalno dodatno opremo in jo na njenem mestu

zavarujte z zaponko za jermen (slika 4).

OPOMBA
Adapter za univerzalno sponko za dodatno opremo na enoti
zavarujte samo z zaponko za jermen. Ne uporabljajte vijaka, na
primer tega, ki je priložen krokodilski sponki.

3.1.2 Priprava na uporabo

1. Po potrebi vstavite baterije (glejte razdelek 3.4.2).
2. Opravite preverjanje delovanja izdelka (glejte razdelek 3.4.1).
3. Enoto namestite na pašček jermena na dihalnem aparatu ali zaščitno

obleko.

OPOZORILO
Če enoto namestite na notranjo stran zaščitne obleke, izolirate
temperaturni senzor od toplotnega okolja in zakasnite aktiviranje
alarma, s čimer tvegate prekomerno izpostavljenost visokim
temperaturam. Sistem Bodyguard® 1000 namestite na zunanjo
stran zaščitne obleke in zagotovite, da senzor ni oviran.

OPOMBA
Najbolje je, da uporabnik enoto pritrdi na sprednjo stran rame
(slika 5 in slika 6) ali pasu (slika 7). Toplotni senzor je na rami
morda izpostavljen nekoliko višjim temperaturam, zato je ta
položaj priporočljiv za gašenje požarov.

3.2 Med uporabo
3.2.1 Delovni načini in funkcije

Uporaba in aktiviranje alarmov ter postopki evakuacije in reševanja morajo
biti v skladu z obstoječimi postopki poveljevanja in kontrole.

Stanje mirovanja – ko se enota izklopi, preklopi v stanje mirovanja
(pripravljena na signal za aktiviranje). Samodejni alarmi so onemogočeni
in lučke LED so izklopljene. Ročni alarm za nujni primer se lahko aktivira
iz stanja mirovanja.

Aktiven način – ko enoto vklopite in izvede samopreverjanje, se pojavi
signal ob zagonu (štirje piski in vse lučke LED na kratko zasvetijo) in nato
enota preklopi v aktiven način, ki ga označuje utripajoča zelena lučka LED
(vsako sekundo). Samodejni alarmi so omogočeni in svetlobni signal za
kolege je vklopljen.

Alarm za napako – če samopreverjanje enote med zagonom ni uspešno
ali če se med uporabo pojavi okvara strojne opreme, se aktivira alarm za
napako (pet piskov in visokofrekvenčno utripanje oranžne lučke LED).

Predhodni alarm ( ) – ni premikanja 21–25 sekund. Aktivira se
ponavljajoč zvok alarma z naraščajočo glasnostjo in trojnimi piski, hkrati pa
izmenično utripata rdeča in modra lučka LED.

Samodejni alarm za nujni primer ( ) – ni zaznati premikanja
8 sekund predhodnega alarma. Aktivira se signal polnega alarma.

Ročni alarm za nujni primer ( ) – s pritiskom gumba se aktivira signal
polnega alarma.

Alarm za nizko stanje baterije ( ) – utripanje oranžne lučke LED in pisk
vsakih pet sekund.

Alarm za izpostavljenost toploti 1 – dosežena je spodnja mejna
vrednost časa/temperature. Aktivira se kratek ponavljajoč zvok alarma z
dvojnim piskom in utripajo rdeče lučke LED. Za utišanje alarma pritisnite
desni gumb ( ).

Alarm za izpostavljenost toploti 2 – dosežena je zgornja mejna vrednost
časa/temperature. Aktivira se signal polnega alarma.

Svetlobni signal za kolege – nizkofrekvenčno utripanje modrih lučk LED.

Signal polnega alarma – visok pulzirajoč alarm, skupaj z izmenično
utripajočimi rdečimi in modrimi lučkami LED.
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2 Lučka LED za nizko stanje baterije 6 Plošča lučke LED
3 Desni gumb 7 Gumb za ročni alarm
4 Ključ (izbirna možnost) 8 Levi gumb

3338

2

3324

3

5470

4

3339

5

D

5471

6

3337

7



Bodyguard® 1000
PASS (osebni opozorilni sistem za nevarnost) Navodila za uporaboi

Panasonic® je zaščitena blagovna znamka Panasonic Corporation, Japonska 3365902 (A3-D-P) Stran 2 od 2

3365902
© Dräger Safety UK Limited
Izdaja 07 – september 2021 (Izdaja 01 – oktober 2015)
Pravice do sprememb pridržane

Draeger Safety UK Limited
Ullswater Close tel. +44 1670 352 891
Blyth, NE24 4RG faks +44 1670 356 266
Združeno kraljestvo www.draeger.com

3.2.2 Samodejni alarmi za nujni primer

Legenda

Mirovanje Premikanje
Pritisk levega gumba Predhodni alarm
Pritisk desnega gumba Polni alarm
Samopreverjanje Čas v sekundah

3.2.3 Alarma za izpostavljenost toploti

OPOZORILO
Alarm za izpostavljenost toploti 1 prikazuje, da je bil uporabnik
podvržen visoki ravni izpostavljenosti toploti. Ko se zasliši alarm,
se nemudoma umaknite v varno območje in se ne vračajte v
območje operacije, ko je alarm aktiviran.
Alarma za izpostavljenost toploti sta konfigurirana tako, da
ustrezata operativnim potrebam uporabnika. Lastnik opreme mora
zagotoviti varne delovne postopke na podlagi izbranih nastavitev
alarma za toploto.

Ko se zasliši alarm za izpostavljenost toploti 1, alarm potrdite in utišajte s
pritiskom desnega gumba ( ) in se nemudoma umaknite v varno
območje. Rdeče lučke LED še naprej utripajo, dokler temperatura okolice
ne pade pod nastavljeno začetno temperaturo.

Alarm za izpostavljenost toploti 2 aktivira signal polnega alarma in
prikazuje zelo visoko raven izpostavljenosti toploti. Nadaljujte z evakuacijo
v sili. Ko ste v varnem območju, prekličite polni alarm kot običajno.

3.3 Po uporabi
Enote ne snemite ali izklopite, dokler niste na varnem, proč od nevarnosti.

1. Po potrebi enoto snemite z jermena ali zaščitnega oblačila.
○ Zaponko za jermen snemite z ravnim izvijačem širine 3 mm ali več

(slika 11 ali slika 12).
○ Adapter z univerzalne sponke za dodatno opremo snemite s

ključem inbus velikosti 2,5 mm (slika 13).
2. Opravite preverjanje delovanja izdelka (glejte razdelek 3.4.1).
3. Po potrebi očistite enoto (glejte razdelek 5.1).
4. Enoto skladiščite v skladu z navodili za skladiščenje (glejte

razdelek 6).

8

3325

Različica z gumbi

9

3326

Različica s ključem (BS 10999:2010)

10

3402

Različica s ključem (z gumbi za preklic)
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3.4 Običajna opravila za uporabnike
3.4.1 Preverjanje delovanja

OPOZORILO
Če oprema ne dosega standardov ali parametrov v preverjanju
delovanja ali če so na njej vidni znaki poškodb, lahko to nakazuje
na napako sistema. Napako javite usposobljenemu servisnemu
osebju ali se obrnite na družbo Dräger. Sistem Bodyguard® 1000
uporabljajte samo, če je popolnoma delujoč.

POZOR
Glasnost zvoka je zelo visoka. Ob preizkušanju sistema
Bodyguard® 1000 na to opozorite osebe v neposredni bližini in
nosite ustrezno zaščito sluha, da preprečite poškodovanje sluha.

1. Preverite, ali je enota Bodyguard® 1000 čista in nepoškodovana.
Običajni znaki poškodb, ki lahko vplivajo na delovanje enote, so
udarnine, odrgnine, ureznine, rjavenje in razbarvanost.

2. Vklopite enoto. (Način vklopa enote ali preklica alarmov je prikazan na
slikah 8, 9 in 10.)

3. Prepričajte se, ali se pojavi signal ob zagonu (štirje piski in vse lučke
LED na kratko zasvetijo) ter ali nato svetita zelena (aktivno) in modra
(svetlobni signal za kolege) lučka LED.

4. Imobilizirajte enoto in preverite, ali se čez 21 do 25 sekund aktivira
predhodni alarm. Premaknite enoto, da prekličete alarm.

5. Ponovno imobilizirajte enoto in prezrite predhodni alarm ter preverite,
ali se približno 8 sekund po predhodnem alarmu aktivira polni alarm.

6. Prekličite alarm.
7. Aktivirajte ročni alarm.
8. Prekličite alarm.

3.4.2 Vstavljanje in menjava baterij

OPOZORILO
Nevarnost eksplozije ali požara. Baterij ne odstranjujte ali
vstavljajte v eksplozivnem ali vnetljivem ozračju.
Eksplozijska, požarna in kemična nevarnost. Baterij ne
izpostavljajte virom toplote, ne poskušajte polniti baterij za
enkratno uporabo in ne povzročajte kratkih stikov na polih baterij.

Če baterijo zamenjate z nepravilno vrsto, obstaja nevarnost
eksplozije. Uporabljajte samo priporočene vrste baterij.

POZOR
Nevarnost za okolje. Rabljene baterije odstranjujte v skladu z
nacionalnimi in lokalnimi uredbami.

● Uporabljajte samo priporočene vrste baterij: Baterija (Panasonic®
CR123A (litijeva baterija 3 V)) Druge baterije morda ne bodo
zagotavljale enake življenjske dobe in bodo razveljavile odobritve.

● Baterije zamenjajte s kompletom enakih baterij. Ne uporabljajte skupaj
novih in rabljenih baterij.

● Izpraznjene baterije odstranite iz izdelka.
● Za ohranitev natančnosti časa dnevnika podatkov nove baterije

vstavite v 30 sekundah od odstranitve izpraznjenih baterij.

1. Odstranite zadnji pokrov z 2,5-milimetrskim šestrobim imbus ključem
in odstranite izpraznjene baterije (slika 14).

2. Upoštevajte polarnost v predelu za baterije in vstavite nove baterije.
3. Preverite pokrov in tesnilni obroč. Tesnilni obroč rahlo namažite s

silikonskim mazivom (kot smernica, mazivo morate čutiti na rokah,
ampak se ne sme videti).

4. Poravnajte in ponovno namestite pokrov. Nežno privijte vijake. Družba
Dräger priporoča zatezni moment 0,5 Nm (0,4 lbf ft) – ne zategnite preveč.

5. Opravite preverjanje delovanja izdelka (glejte razdelek 3.4.1).
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4 Odpravljanje težav
Če simptoma ne morete odpraviti z navedenimi ukrepi ali če simptom v
spodnji razpredelnici ni naveden, se obrnite na družbo Dräger.

5 Vzdrževanje
Za enoto Bodyguard® 1000 ni potrebno načrtovano vzdrževanje. Enoto
očistite in zamenjajte baterije, ko je potrebno.

5.1 Čiščenje

POZOR
Ne uporabljajte organskih topil ali abrazivnih sredstev. Izdelki,
razen blagih detergentov, lahko poškodujejo opremo.
Enote ne potapljajte v vodo ali čistilne tekočine in je ne dajajte v
pralne ali sušilne stroje. Enote ne razstavljajte, da bi jo očistili.

Enoto Bodyguard® 1000 previdno očistite in obrišite s čisto krpo, ki ne pušča
sledi. Krpo po potrebi navlažite z blagim detergentom.

6 Skladiščenje
Opremo skladiščite v suhem okolju, v katerem ni prahu in umazanije. Ne
izpostavljajte ga neposredni sončni svetlobi. Temperaturno območje
skladiščenja je od 10 do 50 °C.

Tudi takrat, ko je sistem izklopljen, se vseeno porablja manjša količina
energije baterije. Če enote dlje časa ne boste uporabljali, odstranite
baterije (glejte razdelek 3.4.2). Čas dnevnika podatkov se bo zaustavil
kmalu po odstranitvi baterij.

7 Odstranjevanje
7.1 Odstranjevanje električne in elektronske opreme

Električne in elektronske opreme ne smete odlagati med gospodinjske
odpadke. To označuje simbol ob strani.

Izdelek lahko brezplačno vrnete Drägerju. Za informacije o tem se obrnite
na nacionalne tržne organizacije ali Dräger.

7.2 Baterije
Rabljene baterije odstranjujte v skladu z nacionalnimi in lokalnimi
uredbami.

8 Tehnični podatki
Mere: 100 × 70 × 40 mm
Masa: 230 g z vstavljenimi baterijami
Delovna temperatura: od -30 °C do +60 °C.
Tlak med delovanjem: 0,75 do 2 barov
Alarmni signali: BS 10999:2010
Baterija: Baterija (Panasonic® CR123A (litijeva baterija

3 V))
Napetost: 6 Vdc
Nazivna frekvenca: 125 kHz 66 dBuA / m pri 10 m

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 Naročilnica

Simptom Napaka Rešitev
Enota se ne vklopi Nizko stanje baterij Zamenjajte baterije 

(glejte razdelek 3.4.2)

Nedelujoča enota Obrnite se na družbo 
Dräger

Utripanje oranžne 
lučke LED in pisk 
vsakih pet sekund

Nizko stanje baterij Zamenjajte baterije 
(glejte razdelek 3.4.2)

Pet piskov in utripanje 
oranžne lučke LED

Neuspešno 
samopreverjanje ali 
okvara strojne opreme

Obrnite se na družbo 
Dräger

Zelena lučka LED 
(aktivno) sveti 
10 sekund in se nato 
izklopi

Levi gumb ( ) je bil 
pritisnjen dlje kot 
3 sekunde

Dejanja niso potrebna. 
Enota je poskušala 
vzpostaviti 
radiofrekvenčno 
komunikacijo, kar je 
običajna funkcija

Opis Količina Koda naročila
Baterija (Panasonic® CR123A 
(litijeva baterija 3 V))

5
(na skupino)

3356715 ali pri 
specializiranem 

prodajalcu

Zvezdasti ključ T10 1 3356165 ali pri 
specializiranem 

prodajalcu

2,5-milimetrski šestrobi imbus 
ključ

Pri specializiranem 
prodajalcu

Silikonsko mazivo Pri specializiranem 
prodajalcu

!

3340
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5472

12

A B

5473/5474

13

3323
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