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Bodyguard® 7000Elektronisk overvågningssystem1 Sikkerhedsrelaterede oplysninger
– Før produktet benyttes, skal denne brugsanvisning og 

brugsanvisningerne til de tilhørende produkter læses grundigt 
igennem.

– Følg brugsanvisningen nøje. Brugeren skal forstå hele 
brugsanvisningen og følge den omhyggeligt. Produktet må kun 
bruges til de formål, der er angivet i afsnittet om tilsigtet anvendelse 
(se afsnittet 3.4).

– Brugsanvisningen må ikke bortskaffes. Brugerne bærer ansvaret for 
opbevaring og kyndig anvendelse.

– Kun uddannet og kvalificeret personale må benytte dette produkt.
– Lokale og nationale retningslinjer, der vedrører dette produkt, skal 

følges.
– Kun oplært og kvalificeret personale må kontrollere, reparere og 

vedligeholde produktet, som beskrevet i denne brugsanvisning og 
den tekniske håndbog.
Vedligeholdelsesarbejde, der ikke er beskrevet i denne 
brugsanvisning eller i den tekniske håndbog, må kun udføres af 
Dräger eller af fagfolk, der er uddannet dertil af Dräger.
Det anbefales at der indgås en serviceaftale med Dräger.

– Der må kun benyttes originale Drägerdele og -tilbehør med henblik på 
vedligeholdelse. Ellers kan produktets korrekte funktion påvirkes.

– Fejlbehæftede eller ufuldstændige produkter må ikke anvendes. Der 
må ikke foretages ændringer af produktet.

– Informer Dräger hvis produktet eller dele af produktet svigter.

2 Konventioner i dette dokument
2.1 Advarselsmeddelelsernes betydning
Advarselsmeddelelserne nedenfor anvendes i dette dokument for at gøre 
brugeren opmærksom på mulige farer. Advarselsmeddelelsernes 
betydning er defineret således:

2.2 Typografiske konventioner

2.3 Registrerede varemærker

De anførte varemærker er kun registrerede i visse lande og ikke 
nødvendigvis i det land, hvor dette udstyr sælges.

2.4 Forkortelser

3 Beskrivelse
3.1 Produktoversigt
Dräger Bodyguard® 7000 (Fig. 1) er et elektronisk overvågningssystem 
med en integreret DSU. Systemet giver oplysninger om 
trykflaskeapparatets status i form af visuelle signaler og lydsignaler. De 
visuelle signaler udsendes af LED’er i LED-panelet og på 
brugergrænsefladens LED-skærm (Fig. 2). Lydsignalerne udsendes af en 
elektronisk alarm i brugergrænsefladen. Lydsignalerne er nemt 
genkendelige med varierende lydmønstre, så der kan skelnes mellem de 
forskellige alarmtyper.

Produktet konfigureres som en knapversion (Bodyguard® 7000) eller en 
nøglepladeversion (Bodyguard® 7000T). Den største forskel på 
versionstyperne er nødalarmenhedens funktion. Knapversionen kan 
bruges, selvom den automatiske nødalarms bevægelsesføler er 
deaktiveret. Nøglepladeversionen kan kun bruges, når 
bevægelsesføleren er aktiveret.

Fig. 1 Bodyguard® 7000

Fig. 2 Brugergrænseflade

3.2 Beskrivelse af udstyr
3.2.1 Strømforsyning
Det elektroniske overvågningssystem forsynes med strøm via tilslutning 
af strømforsyningen til trykmodulet. De strømforsyninger, der fås til 
Bodyguard® 7000, er udstyret med 5 udskiftelige 1,5 V batterier eller et 
enkelt genopladeligt 6,5 V batteri.

Der er yderligere oplysninger om strømforsyningen, og hvordan hver 
enkelt type anvendes, i vedligeholdelsesoplysningerne (se afsnit 6.5).

3.2.2 Brugergrænseflade
Brugergrænsefladen har en LCD-skærm, der viser flasketrykket, tiden 
indtil aktivering af fløjten samt andre driftsrelaterede oplysninger. 
Skærmen har baggrundslys, der tændes ved tryk på en knap på 
brugergrænsefladen, ved aktivering af en alarm og ved visning af en 
statusmeddelelse på skærmen. LED-panelet har en grøn, to blå samt to 
røde LED’er, der lyser eller blinker for at give driftsrelaterede oplysninger.

Knappen til hhv. højre og venstre bruges til styring af driftsrelaterede 
funktioner i det elektroniske system. Knapfunktioner er beskrevet, hvor 
det er relevant, i nærværende brugsanvisning.

En indbygget alarm udsender lydsignaler, der gør brugeren opmærksom 
på trykflaskeapparatalarmer samt statusmeddelelser. Lydmønstrene 
omfatter konstante alarmer eller en eller flere toner. Alarmen bruger 
nøglepladehullerne som forstærkningskamre til at give tydelige og høje 
alarmsignaler.

3.2.3 Overvågning af flasketryk
Trykmodulet tilsluttes til trykflaskeapparatets tryksystem via 
højtryksslangen. Det elektroniske overvågningssystem viser flasketrykket 
og TTW og udsender alarmsignaler ved forudindstillede trykniveauer.

Fløjtetid
TTW er det beregnede tid i minutter, indtil EOST-alarmen aktiveres. 
Systemet bruger trykflaskeapparatets luftflasketryk og brugerens aktuelle 
forbrug til at beregne og vise TTW. En indledende beregning foretages 
med et standardforbrug på 40 L/min. Beregningen opdateres derefter 
hvert sekund på baggrund af brugerens faktiske forbrug (beregningen 
sker med udgangspunkt i et minimumsforbrug på 40 L/min.).

EOST-alarmen starter ved det forudindstillede tryk (se afsnittet 4.2.3). 
Den mekaniske fløjte på trykflaskeapparatet går i gang på omtrent 
samme tid.

Evakueringsalarm
Evakueringsalarmen er en alternativ advarselsprotokol, der er 
tilgængelig, hvis den anvendes i anvendelseslandet (se afsnit 4.5.5).

3.2.4 Nødalarmenhed
DSU’en udsender automatiske samt manuelle nødalarmer. Den 
automatiske nødalarmenhed anvender en intern bevægelsessensor og 
timer til at måle den tid, som brugeren har været uden bevægelse for at 
angive, at brugeren kan være bevidstløs eller fanget. 
Bevægelsessensoren aktiverer en foralarm og en komplet alarm med 
forudfastsatte tidsintervaller, når brugeren ikke bevæger sig ud over den 
normale vejrtrækningsbevægelse. Den manuelle nødalarm aktiveres ved 
et tryk på den manuelle alarmknap for at tilkalde hjælp eller gøre 
opmærksom på ens tilstedeværelse. Alarmaktiveringstiderne kan ses i 
afsnittet 9, og alarmmønstrene kan ses i afsnittet 4.2.3.

Den automatiske nødalarm har den begrænsning, at 
bevægelsessensoren registrerer de bevægelser eller vibrationer, som 
brugeren udsættes for. Hvis brugeren er bevægelsesløs, men befinder 
sig på en flade i bevægelse (f.eks. maskiner, der er i bevægelse eller 
vibrerer), aktiveres den automatiske nødalarmenhed muligvis ikke.

3.3 Ekstrafunktioner og ekstraudstyr
3.3.1 Dräger PC-link
Dräger PC-link er en RF-kommunikationsenhed og et program, der kan 
læse og konfigurere Dräger elektroniske overvågningssystemer. 
Indstillinger og parametre, der kan konfigureres, omfatter alarmmønstre, 
advarselsmønstre, tidtagning og valgmuligheder for opstart (se 
afsnit 4.4.3). Læselige oplysninger omfatter 
produktidentifikationsoplysninger, firmwareversioner og en datalog (se 
afsnittet 3.3.2).

PC-linket kan også læse og skrive oplysninger på ID-brugerkort, som fås 
hos Dräger til brug sammen med Bodyguard® 7000 (se afsnittet 4.5.2). 
Se PC-linkets brugsanvisning, eller kontakt Dräger for at få yderligere 
oplysninger.

 De indstillinger, der er angivet i denne brugsanvisning (tryk, 
alarmmønstre, valgmuligheder for opstart etc.) er 
standardkonfigurationsindstillingerne for Bodyguard® 7000.

3.3.2 Datalog
Dataloggen er en post i hændelseshistorikken, som automatisk 
registreres i systemhukommelsen. Dataloggen gemmer 
systemhændelser for de seneste ca. 20 timer (med udgangspunkt i typisk 
driftsmæssig brug af systemet og standardregistreringsinterval på 
20 sekunder for dataloggen). Dataloggen kan downloades og vises ved 
hjælp af Dräger PC-link.

3.3.3 Telemetri (Dräger PSS® Merlin®)
Dräger PSS® Merlin® er et telemetrisystem, der kan bruges sammen 
med Dräger elektroniske overvågningssystemer. Når det er monteret, 
anvendes telemetrisystemet til overvågning og styring af brugerne af 
trykflaskeapparater, når brugerne er kaldt ud til en hændelse. 
Telemetrisystemet bruger radiokommunikation til at sende status og 
oplysningssignaler mellem de udsendte brugere af trykflaskeapparater 
og en ekstern kontroltavle eller et software system. Se brugsanvisningen 
til PSS® Merlin®, eller kontakt Dräger for at få flere oplysninger.

3.3.4 Display i øjenhøjde
Dräger FPS® 7000 HUD er et trådløst display i øjenhøjde, der kan bruges 
sammen med Dräger elektroniske overvågningssystemer. HUD er en 
batteridrevet enhed, der sidder inde i masken, og som har LED’er, der 
viser trykket for trykflaskeapparatet samt batteristatus. Se 
brugsanvisningen til FPS® 7000 HUD, eller kontakt Dräger for at få flere 
oplysninger.

3.4 Tilsigtet anvendelse
Bodyguard® 7000 er beregnet til brug som et elektronisk 
overvågningssystem på kompatible Dräger trykflaskeapparater. 
Overvågningssystemet giver nøjagtige oplysninger om flasketrykket, den 
resterende tid og aktiverer alarmsignaler, når trykket når et kritisk niveau. 
Den integrerede DSU afgiver tydelige, klare og let genkendelige 
alarmsignaler, der angiver, at brugeren sidder fast, har brug for hjælp 
eller gøre opmærksom på sin tilstedeværelse.

3.5 Anvendelse i potentielt eksplosionsfarlige 
omgivelser

Bodyguard® 7000 er typeafprøvet og fundet egnet til anvendelse i 
potentielt eksplosionsfarlige omgivelser. De elektroniske underenheder 
er ATEX-certificerede. Alle kombinationer er egnede til anvendelse i 
farlige områder til og med zone 0 og zone 20.

3.6 Godkendelsesoplysninger
De europæiske standarder, retningslinjer og direktiver, som dette produkt 
er godkendt i henhold til, er angivet i overensstemmelseserklæringen (se 
overensstemmelseserklæringen eller www.draeger.com/product-
certificates).

Derudover overholder systemet følgende bestemmelser.
– Godkendelse af DSU: BS 10999:2010 (specifikation for 

nødsignalenheder til brand- og redningsudstyr). Produktet er kun i 
overensstemmelse med denne standard, når den er konfigureret som 
en nøglepladeversion.

– RF-bestemmelser overholdt: EN 61000-4-3 CE og 30 V/m iht. 
ISO 11452, del 2.

Advarsels-
symbol

Signalord Følger i tilfælde af manglende over-
holdelse

ADVARSEL Henviser til en potentiel faresituation. 
Det kan medføre dødsfald eller alvor-
lige kvæstelser, hvis denne fare ikke 
undgås.

FORSIGTIG Henviser til en potentiel faresituation. 
Det kan medføre dødsfald eller alvor-
lige kvæstelser, hvis dette ikke und-
gås. Denne henvisning kan også 
benyttes som advarsel mod ukorrekt 
anvendelse.

BEMÆRK Henviser til en potentiel faresituation. 
Der er risiko for beskadigelser af pro-
duktet eller miljøet, hvis dette ikke 
undgås.

► En trekant anvendes i sikkerhedsanvisninger til angivelse af 
mulige måder at undgå en sikkerhedsrisiko på.

Et oplysningssymbol bruges til bemærkninger og yderligere prak-
tiske oplysninger.

1. Nummererede afsnit angiver, at oplysningerne er fortløbende.

– Afsnit med en tankestreg angiver, at oplysningerne ikke er fortlø-
bende.

Varemærke Ejer af varemærke
Bodyguard® Dräger
Duracell® Duracell U.S. Operations, Inc.
FPS® Dräger
Merlin® Dräger
PSS® Dräger

Forkortelse Forklaring
DSU Nødalarmenhed
EOST Driftstid slut
HUD Display i øjenhøjde
ID Identitet
LCD Flydende krystalskærm
LED Lysdiode
RF Radiofrekvens
TTR Evakueringstid
TTW Fløjtetid

41
13

7

1 Brugergrænseflade
2 Tilslutningskabel
3 Batteriholder til reservebatteri (anvendes ikke til 

Bodyguard® 7000)
4 Trykmodul
5 Strømforsyning
6 Højtryksslange

41
13

8

7 Flasketryk
8 Knap til højre
9 TTW i minutter
10 Nøgleplade
11 LED-panel
12 Manuel alarmknap
13 LCD-skærm
14 Knap til venstre
15 Radiale segmenter

6

1

2

3

4

5

15

14

13

12

11

10

9

8

7
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3.7 Produktmærkning og symboler
3.7.1 Serienummer
Produktets serienummer er angivet på trykmodulet og 
brugergrænsefladen i formatet BRMY-1234 MM/ÅÅ, hvor MM/ÅÅ er hhv. 
produktionsmåneden og fremstillingsåret. Trykmodulet har yderligere en 
5-cifret, efterstillet kode, som er serienummeret på den interne HUD-
transmitterenhed.

3.7.2 Symboler på LCD-skærmen

4 Betjening
4.1 Klargøring til brug

BEMÆRK
LCD-skærmen har en udvendig beskyttelsesskærm, som er 
gennemsigtig og aftagelig. Beskyttelsesskærmen kan være påsat en tynd 
og fleksibel beskyttelsesfilm. Fjern denne tynde film før anvendelse 
første gang. Fjern ikke beskyttelsesskærmen.

1. Udfør et visuelt eftersyn (se afsnittet 6.2).
2. Saml og klargør trykflaskeapparatet til brug som beskrevet i 

produktets brugsanvisning.
– Udfør funktionstesten af Bodyguard® 7000, når anvisningerne 

anfører, at en funktionstest skal udføres (se afsnittet 6.3).
3. Tag trykflaskeapparatet på som beskrevet i produktets 

brugsanvisning.
– Når flaskeventilen er åbnet, køres selvtest- og 

opstartssekvenserne, og systemet slår over i aktiv tilstand.
4. DSU automatisk nødalarm:

– Nøglepladeversion: Fjern nøglepladen for at aktivere 
bevægelsessensoren.

– Knapversion: Fjern nøglepladen, hvis bevægelsessensoren er 
påkrævet.

4.2 Under brug
4.2.1 Brugerfunktioner

 Der kan opstå midlertidigt funktionssvigt på alt elektronisk udstyr, hvis 
det bliver udsat for stærk radiostråling. Systemet fungerer uden nedsat 
effektivitet eller funktionssvigt, når radiostrålingen er fjernet.

– Kontrollér regelmæssigt LCD-skærmen for at bekræfte flasketrykket 
og TTW.
– Flasketrykket og TTW angives digitalt på skærmen for normal 

driftstilstand (Fig. 3). Det omtrentlige flasketryk angives også af 
radiale segmenter på skærmen.

Fig. 3 Skærm for normal driftstilstand

– Tryk på den manuelle alarmknap for at foretage et nødopkald eller 
tilkalde assistance .

– Tryk hurtigt på knappen til højre eller venstre for at tænde skærmens 
baggrundslys.
– Der kan også bladres gennem evt. gemte oplysninger om bruger-

ID ved tryk på knappen til højre.

4.2.2 Alarmer og statusmeddelelser

 ADVARSEL
Brugerne bør være i et sikkert område, inden EOST-alarmen og den 
mekaniske fløjte går i gang.
► Evakuer omgående til et sikkert område, hvis advarslerne aktiveres 

under udførelse af en opgave.

– Den grønne LED på brugergrænsefladen blinker hvert sekund for at 
angive den aktive tilstand.

– Hvis bevægelsessensorens foralarm aktiveres og ikke er påkrævet, 
flyttes brugergrænsefladen for at annullere alarmen. Brug ikke 
knapperne til at slå foralarmen fra.

– Hvis bevægelsessensorens komplette alarm aktiveres, annulleres 
alarmen på følgende måde:
– Nøglepladeversion: Monter nøglepladen. Når nøglepladen er 

monteret, er systemet ikke i aktiv tilstand. Systemet er ikke i 
driftstilstand, og der er ingen visning af fløjtetid.

– Knapversion: Tryk samtidigt på knapperne til højre og venstre, og 
hold dem inde, indtil alarmen stopper.

– Hvis lav batteristand  eller batterifejl  vises, lyder en alarmtone 
hvert 9. sekund.
– Når lav batteristand først er angivet, er det muligt at anvende 

trykflaskeapparatet i op til 2 timer. Dräger anbefaler dog på det 
kraftigste, at batterierne udskiftes, eller strømforsyningen oplades 
ved først givne lejlighed (se afsnittet 6.5).

– Hvis en batterifejl vises, skal der straks foretages evakuering til et 
sikkert område.

4.2.3 Alarmmønstre
Foralarmmønster
En 3-toners alarm med stigende lydstyrke udsendes fra 
brugergrænsefladen, og LCD-skærmens baggrundslys blinker.

Komplet alarm
En høj, repetitiv alarmtone udsendes fra brugergrænsefladen, og de røde 
og blå LED’er på brugergrænsefladen blinker.
– Symbolet  vises under automatiske nødalarmer.
– Symbolet  vises under manuelle nødalarmer.

EOST-alarmmønster
En høj, periodisk tilbagevendende alarm udsendes fra 
brugergrænsefladen. De røde og blå LED’er på brugergrænsefladen 
blinker, og et udsnit af den venstre del af LCD-skærmen blinker rødt. Den 
mekaniske fløjte på trykflaskeapparatet går i gang på omtrent samme tid.

4.2.4 Telemetri og evakueringsalarm
De symboler, der anvendes i forbindelse med telemetrifunktionen (PSS® 
Merlin®) og evakueringsfunktionen er vist i afsnittet 3.7.2.
– Se afsnittet 4.5.5 for at få en beskrivelse af 

evalueringsalarmfunktionen og symbolerne.
– Se brugsanvisningen til PSS® Merlin® for at få en beskrivelse af 

telemetrifunktionen og symbolerne.

4.3 Efter brug

 ADVARSEL
Det er farligt at tage trykflaskeapparatet af, når brugeren befinder sig i 
omgivelser, hvor det er sundhedsfarligt at trække vejret.
► Trykflaskeapparatet må ikke tages af, før brugeren befinder sig i 

omgivelser, hvor det er sikkert at trække vejret.

1. Fjern trykflaskeapparatet som beskrevet i brugsanvisningen, som 
fulgte med trykflaskeapparatet.

2. Sluk det elektroniske system (se afsnittet 4.4.5).
3. Udfør de opgaver, der skal udføres efter brug ifølge 

vedligeholdelsesskemaet (se afsnittet 6.1).

4.4 Grundlæggende driftsfunktioner
4.4.1 Selvtest- og opstartssekvenser
Systemet tændes, når strømforsyningen isættes, ved tryk på knappen til 
venstre, når nøglepladen fjernes, eller tryksystemet tryksættes. Selvtest- 
og opstartssekvenserne startes, hver gang systemet tændes (med eller 
uden monterede luftflasker).

4.4.2 Selvtest
Under selvtesten lyder alarmtoner, LED’er og skærmen blinker, og 
startsekvensen køres.
– Hvis systemets selvtest gennemføres, slår systemet over i aktiv 

tilstand (se afsnittet 4.4.4).
– Hvis systemets selvtest mislykkedes, angives en af følgende fejl.

– Der vises et kryds på skærmen  samt en fejlkode. Skriv 
fejlkoden ned, og kontakt Dräger.

– Der vises lav batteristand  eller batterifejl på skærmen , og 
skærmen slukkes. Se fejlfinding (afsnittet 5) for at få oplysninger 
om afhjælpning.

4.4.3 Opstartssekvens
Opstartssekvensen giver brugeren oplysninger og valgmuligheder, hver 
gang systemet tændes. Sekvensen kan konfigureres ved hjælp af Dräger 
PC-link (se afsnittet 3.3.1), og kun allerede konfigurerede valgmuligheder 
og oplysninger vises under opstarten.

Standardopstartssekvens
Den opstartssekvens, der er vist i dette afsnit, er standardindstillingen på 
Bodyguard® 7000.
1. Ventesymbolet  og derefter symbolet for gennemført test  vises, 

når systemet udfører selvtesten.
2. Flasketypesymbolet  eller  vises, og den valgte flasketype vises. 

Hvis mere end én flasketype er gemt i systemhukommelsen, kan 
brugeren vælge den ønskede flaske blandt de tilgængelige 
valgmuligheder (se afsnittet 4.5.3).

3. Elektronisk lækagetest  vises, så brugeren kan kontrollere 
trykflaskeapparatets tryksystem for lækager (se afsnittet 6.3.1).

4. Bevægelsesføler aktiveret  eller deaktiveret  vises for at angive 
status for bevægelsessensoren eller den automatiske nødalarm.

Andre valgmuligheder for opstart, der kan konfigureres
– Bruger-ID  gør det muligt at uploade oplysninger om brugeren fra 

brugerens ID-kort til systemhukommelsen (se afsnittet 4.5.2).
– Batteriets tilstand  angiver strømforsyningens opladningstilstand 

ved hjælp af radiale segmenter på brugergrænsefladens skærm. 
Batteritilstanden kaldes også ”brændstofmåleren”.

– Stille alarm  gør det muligt for brugeren at vælge alarmer med 
lavere lydstyrke til anvendelse på steder med minimal plads, f.eks. en 
kemikaliebeskyttelsesdragt eller et værksted (se afsnittet 4.5.4).

4.4.4 Aktiv tilstand
Den aktive tilstand er det elektroniske overvågningssystems primære 
driftstilstand. De elektroniske overvågnings- og advarselsfunktioner er i 
drift, når systemet er i aktiv tilstand. Den aktive tilstand angives på 
følgende måder.
– Skærmen for normal driftstilstand (Fig. 3) vises på 

brugergrænsefladen.
– Den grønne LED på brugergrænsefladen blinker hvert sekund.

 Hvis nøglepladen stadig er monteret i en nøglepladeversion, er 
systemet ikke i aktiv tilstand. Systemet er ikke i driftstilstand: TTW vises 
på LCD-skærmen, men flasketrykket vises.

4.4.5 Slukning af det elektroniske system
Systemet kan ikke slukkes, medmindre det flasketryk, der er angivet på 
brugergrænsefladen, er under en forudindstillet værdi. Luk flaskeventilen, 
og udluft tryksystemet helt inden slukningsforsøg.

Nøglepladeversion
– Efter normal brug med nøglepladen afmonteret: Monter nøglepladen 

igen.
– Hvis systemet blev aktiveret med nøglepladen monteret (f.eks. ved 

funktionstest): Tryk på knappen til venstre, og hold den inde, indtil 
tilbagestillingssymbolet  vises et øjeblik, og slip derefter straks 
knappen.

Knapversion
– Tryk på knapperne til hhv. højre og venstre, og hold dem inde, indtil 

displayet ryddes, og slip derefter straks knapperne. Hvis nøglepladen 
blev afmonteret, monteres den nu igen.

4.5 Yderligere opstarts- og driftsfunktioner
4.5.1 Generelt
Funktionerne i dette afsnit er kun tilgængelige, hvis de allerede er 
konfigureret i systemet. Der er flere oplysninger om indstillinger og 
funktioner, der kan konfigureres, i afsnittet 3.3.1.

4.5.2 Bruger-ID (bladringsdata)
Oplysninger om brugeren (f.eks. brugerens navn, brandstationens navn 
og nummer) kan uploades til systemhukommelsen fra en brugers ID-kort. 
Tryk under brugen på knappen til højre, når oplysningerne først er gemt, 
hvorefter oplysningerne løber over skærmen. Bladringshastigheden kan 
konfigureres ved hjælp af Dräger PC-linket (se afsnittet 3.3.1).

Uploading af oplysninger fra en brugers ID-kort
1. Hold brugerens ID-kort ind mod brugergrænsefladens bagside, lige 

bag skærmen.
2. Tryk på knappen til venstre for at aktivere opstartssekvensen.
3. Når brugerens ID-symbol  vises, skal du trykke på knappen til 

venstre, inden alle de radiale segmenter slukker.
– Skærmen lyser kortvarigt op, og systemet uploader dataene fra 

brugerens ID-kort til systemhukommelsen.
– Når datauploadingen er gennemført, vises fluebenssymbolet .

4. Tryk på knappen til højre, og slip den for at kontrollere, at de 
uploadede data er korrekte.
– Med brugerens ID bladres der fra højre mod venstre på skærmen.

5. Gentag proceduren, hvis oplysningerne er ufuldstændige eller 
unøjagtige.

6. Sluk det elektroniske system (se afsnittet 4.4.5) om nødvendigt.

4.5.3 Flaskevalg
Hvis mere end én flasketype er gemt i systemhukommelsen, kan 
brugeren vælge den ønskede flasketype ved opstart på følgende måde.
1. Tryk på knappen til venstre for at aktivere opstartssekvensen.
2. Tryk på knappen for venstre, når symbolet for flasketype  eller  

vises, og inden de radiale segmenter slukker.
– Skærmen viser den næste gemte flasketype, og de radiale 

segmenter slukker med uret.
– Flaskestørrelsen og -trykket vises på skærmen på skift (Fig. 4 

viser en flaske på 9,0 liter, 300 bar).

Fig. 4 Skærm til flaskevalg

3. Tryk på knappen til højre, inden de radiale segmenter slukker, for at 
bladre mellem de gemte flasketyper.

4. Tryk straks på knappen til venstre, når den ønskede flasketype vises, 
så valget bekræftes.
– Opstartssekvensen genstartes, og den valgte flasketype vises i 

løbet af sekvensen.
5. Sluk det elektroniske system (se afsnittet 4.4.5) om nødvendigt.

Generelle symboler
Lav batteristand Tryk på knappen til højre

Batteri- eller opladningsfejl Vent

Batteri opladet Tidtagning for lækagetest

Lavt flasketryk Lækagetest gennemført/udluft 
systemet

Manuel nødalarm Lækagetest mislykkedes

Automatisk nødalarm Bruger-ID

Godkendt eller gennemført Flasketype – Enkelt

Mislykkedes eller annulleret Flasketype – Dobbelt

Udfør lækagetest Nulstil eller tilbagestil

Åbn ventil Stille alarm

Luk ventil PC-linktilstand

Telemetrisymboler
Aktiv kommunikation Fejl

Ingen kommunikation Evakuer

Frivillig tilbagetrækning

Symboler for evakueringsalarm
TTR Ankomstpunkt

Evakuer
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4.5.4 Stille alarm
Stille alarm gør det muligt for brugeren at vælge alarmer med lavere 
lydstyrke til anvendelse på steder med minimal plads, f.eks. en 
kemikaliebeskyttelsesdragt eller et værksted. Vælg stille alarm på 
følgende måde.
1. Tryk på knappen til venstre for at aktivere opstartssekvensen.
2. Tryk på knappen til højre, når symbolet for stille alarm  vises, og 

inden de radiale segmenter slukker.
– Alarmens lydstyrke reduceres kun for den aktuelle handling. 

Systemet nulstilles automatisk til fuld alarmlydstyrke, når det 
slukkes.

4.5.5 Evakueringsalarm og evakueringstid
Evakueringsalarmen er en alternativ advarselsprotokol, der kan bruges, 
hvis den anvendes i anvendelseslandet. Når systemet er konfigureret til 
evakueringstid, beregner systemet evakueringstrykket og TTR i minutter. 
Evakueringstiden vises på brugergrænsefladens skærm med TTR-
symbolet . Når flasketrykket falder til evakueringstrykket, informeres 
brugeren ved hjælp af lydsignaler og visuelle signaler.

Der er 2 beregningsmetoder til evakueringstryk.
– Det indledende evakueringstryk. Ved åbning af flaskeventilen 

nulstilles evakueringstrykket til 2/3 af starttrykket. (Starttrykket er det 
indledende tryk, der måles, når flasken åbnes.)

Eksempel: et starttryk på 300 bar = et indledende evakueringstryk 
på 200 bar.

– Opgavens evakueringstryk. Brugeren kan indstille ankomsttrykket 
på opgavens adgangspunkt når som helst, inden flasketrykket når det 
indledende evakueringstryk. Systemet genberegner 
evakueringstrykket på følgende måde: (Starttrykket minus 
ankomsttrykket) gange 2.

Eksempel: med et starttryk på 298 bar og et ankomsttryk på 
230 bar:
(298 - 230) x 2 = opgavens evakueringstryk er 136 bar.

 Hvis det beregnede evakueringstryk er under 60 bar, anvender 
systemet som standard et evakueringstryk på 60 bar.

Brug af evakueringsalarm
1. Åbn flaskeventilen.

– Det indledende evakueringstryk beregnes, og TTR  vises på 
skærmen.

2. Tryk på knappen til venstre, og hold den inde i mere end 3 sekunder, 
når du er på opgavens ankomstpunkt.
– Ankomstsymbolet  vises i ca. 1 sekund, mens systemet 

beregner opgavens evakueringstryk. Det nye TTR  vises 
derefter på skærmen.

3. Når evakueringstrykket er nået, lyder en periodisk tilbagevendende 
alarmtone, og evakueringssymbolet  vises.

4. Bekræft alarmen ved at trykke på knappen til højre og derefter slippe 
den.
– Brugergrænsefladens skærm skifter til visning af TTW.

Tidlig evakuering. Tryk på knappen til højre, og hold den inde, indtil 
evakueringssymbolet  vises for at annullere evalueringsalarmen, inden 
evakueringstrykket nås. TTR annulleres, og brugergrænsefladens skærm 
skifter til visning af TTW.

5 Løsning af problemer
Fejlfindingsguiden indeholder oplysninger om fejldiagnosticering og 
afhjælpning, som er relevante for brugeren af trykflaskeapparatet. 
Yderligere fejlfindingsanvisninger findes i de medfølgende 
brugsanvisninger til det tilsluttede udstyr.

Hvis guiden viser mere en én fejl eller reparation, skal reparationerne 
foretages i den rækkefølge, som tabellen viser dem. Kontakt 
serviceteknikerne eller Dräger, hvis symptomet stadig forekommer efter 
alle forsøg på afhjælpning.

6 Vedligeholdelse
6.1 Vedligeholdelsesskema
Udfør service på produktet, og test det igen i henhold til 
vedligeholdelsesskemaet, og registrer alle service- og testarbejdets 
detaljer.

Se også brugsanvisningen til det tilsluttede åndedrætsudstyr. Det er 
muligt, at yderligere eftersyn er påkrævet i anvendelseslandet for at sikre 
overholdelse af nationale bestemmelser.

6.2 Visuelt eftersyn
Kontrollér, at alle produktets dele er rene og ubeskadigede. Typiske tegn 
på skader, der kan påvirke produktets funktion, er stød, afskrabninger, 
revner, rust og misfarvning. Skader skal rapporteres til serviceteknikerne 
eller Dräger, og udstyret må ikke anvendes, før fejlene er afhjulpet.

6.3 Funktionstest
Hvis systemet ikke fungerer som beskrevet, eller der vises en 
fejlmeddelelse, skal testen stoppes, og der refereres til 
fejlfindingsoplysningerne (afsnittet 5) for at få oplysninger om 
afhjælpning.
1. Tryk på knappen til venstre.

– Selvtest- og opstartssekvenserne køres, og systemet slår over i 
aktiv tilstand.

2. Tryk på knappen til højre eller venstre, og slip den.
– Baggrundslyset tændes i ca. 3 sekunder.

3. Tryk på den manuelle alarmknap .
– Den komplette alarm aktiveres (se afsnittet 4.2.3) med det 

manuelle alarmsymbol  på skærmen.
4. Annuller alarmen.

– Nøglepladeversion: Fjern nøglepladen, og monter den derefter 
igen.

– Knapversion: Tryk samtidigt på knapperne til højre og venstre, og 
hold dem inde, indtil alarmen stopper.

5. Fjern nøglepladen.
6. Spær brugergrænsefladen.

– Efter 21 til 25 sekunder aktiveres foralarmen (se afsnittet 4.2.3).
7. Flyt brugergrænsefladen for at annullere alarmen.
8. Spær brugergrænsefladen igen, og ignorer foralarmen.

– Efter ca. 8 sekunder med foralarm aktiveres den komplette alarm 
(se afsnittet 4.2.3) med symbolet for den automatiske alarm på 
skærmen.

9. Annuller alarmen, og fortsæt til højtrykslækagetesten.
– Nøglepladeversion: Monter nøglepladen igen.
– Knapversion: Tryk samtidigt på knapperne til højre og venstre, og 

hold dem inde, indtil alarmen stopper.

6.3.1 Højtrykslækagetest
1. Sørg for, at nøglepladen er monteret for at undgå, at den automatiske 

nødalarm aktiveres.
2. Tryk på knappen til venstre for at aktivere opstartssekvensen.
3. Tryk på knappen til venstre, når testsymbolet  vises.

– Symbolet for åben ventil  vises, og de radiale segmenter 
begynder at slukke med uret.

4. Åbn straks flaskeventilen. Åbn flaskeventilen, inden det sidste radiale 
segment slukker, eller opstartssekvensen genstartes.
– Der lyder en tone, og symbolet for lukket ventil  og symbolet for 

tryk på knappen til højre  vises på skift.
5. Luk straks flaskeventilen, og tryk på knappen til højre.

– Der lyder en tone, trykstabiliseringen starter, ventesymbolet  
vises, og de radiale segmenter slukker med uret. 
– Hvis flasketrykket er meget lavt og falder til under den 

forudindstillede grænseværdi under trykstabiliseringen, vises 
symbolet for lavtryk  kortvarigt, og opstartssekvensen 
genstartes.

– Når stabiliseringen er gennemført, høres en tone, og symbolet for 
tidtagning for lækagetest  vises. De radiale segmenter slukker 
med uret under en tidtagning for lækagetest.

6. Når tidtagningen er afsluttet, høres en tone, og testresultatet vises.
– Lækagetest gennemført . Følg anvisningerne i bemærkningen, 

og fortsæt fløjtetesten.

 Symbolet for gennemført lækagetest vises i op til 3 minutter, mens 
de radiale segmenter slukker med uret. Fløjtetesten skal 
gennemføres, inden alle de radiale segmenter slukker. I modsat fald 
lyder 5 toner, og opstartssekvensen genstartes.

– Lækagetesten mislykkedes . Luk flaskeventilen, udluft systemet 
helt, og undersøg og reparer lækagen (se afsnittet 5).

6.3.2 Fløjtetest
1. Udløs langsomt trykket på følgende måde:

– System med positivt tryk: Tildæk udgangsporten for 
lungeautomatens ventil med håndfladen, og tryk på knappen 
foran. Løft forsigtigt håndfladen for langsomt at udløse trykket.

– Normalt automatsystem: Tryk på knappen foran for langsom 
udløsning af trykket.

2. Overhold fløjteaktiveringstrykket.
– EOST-alarmen (se afsnittet 4.2.3) og trykflaskeapparatets 

mekaniske fløjte skal starte i området fra 60 bar til 50 bar.

 EOST-alarmen og den mekaniske fløjte starter muligvis ikke på 
samme tid som følge af systemtolerancerne.

3. Fortsæt den langsomme udløsning af trykket.
– Ved ca. 10 til 8 bar stopper EOST-alarmen og den mekaniske 

fløjte.
– Når systemet er helt udluftet, vises symbolet for åben ventil , de 

radiale segmenter slukker med uret, hvorefter skærmen viser 
0 (nul) bar.

4. Sluk det elektroniske system (se afsnittet 4.4.5).

6.4 Rensning
Rensning af produktet er detaljeret beskrevet i brugsanvisningen til 
trykflaskeapparatet, og følgende fremgangsmåde skal følges.
– LCD-skærmen har en udvendig beskyttelsesskærm, som er 

gennemsigtig og aftagelig. Fjern og rens beskyttelsesskærmen om 
nødvendigt.

– Fjern strømforsyningen (se afsnittet 6.5.2), og rens strømforsyningen, 
batteripolerne og bagpladens fordybning.

– Saml delene efter rensningen, og udfør funktionstesten (se 
afsnittet 6.3).

– Kontakt serviceteknikerne eller Dräger, hvis yderligere adskillelse 
eller rensning af produktet er påkrævet.

6.5 Strømforsyning
6.5.1 Strømforsyningstyper
Strømforsyning med 5 udskiftelige 1,5 V batterier
– Bruges kun til versioner uden telemetri.
– Batteriernes anslåede levetid er ca. 12 måneder med udgangspunkt i 

1 times brug pr. dag1).
– Strømforsyningen leveres med batterierne isat.

Strømforsyning med et enkelt, genopladeligt 6,5 V batteri
– Den genopladelige strømforsyning fås i 2 versioner.

– Telemetriversionen (Fig. 5, nr. 1) har en fastgørelsesskrue med 
kærv. Denne version monteres kun på (PSS® Merlin®) 
trykflaskeapparater med telemetri. Den anslåede batterilevetid er 
ca. 8 timer mellem genopladningerne1).

– Versionen uden telemetri (Fig. 5, nr. 2) har et sekskantet 
skruehoved, som er udstyret med en ubrydelige lukkeprop. Denne 
version monteres kun på trykflaskeapparater uden telemetri. Den 
anslåede batterilevetid er ca. 50 timer mellem 
genopladningerne1).

– Strømforsyningen er ikke helt opladet, når den leveres. Oplad 
strømforsyningen inden brug (se afsnittet 6.5.5).

– Dräger anbefaler, at batteriets tilstand kontrolleres hver 6. måned. En 
Dräger 4-vejs batterioplader er påkrævet til denne opgave (kontakt 
Dräger for at få flere oplysninger).

 Hvis strømforsyningstypen skiftes fra en udskiftelig batteritype til en 
genopladelig type eller omvendt, er en konfigurationsopdatering af 
Bodyguard® ved hjælp af Dräger PC-linket påkrævet. Ændring af 
strømforsyningstypen gælder kun trykflaskeapparater uden telemetri.

Fig. 5 Genopladelige strømforsyningsversioner

Symptom Fejl Afhjælpning
Lækagetest mislyk-
kedes 

Løs eller snavset kon-
nektor

Afbryd forbindelsen, rens 
den, og tilslut den igen

Defekt slange eller 
defekte komponenter

Udskift de dele og tilbe-
hør, der kan udskiftes af 
brugeren

Lav batteristand Strømforsyning med lav 
elektrisk spænding

Udskift batterierne, eller 
genoplad strømforsynin-
gen ved først givne lejlig-
hed1) (Se afsnittet 6.5)

Batterifejl Forkert strømforsyning 
isat

Isæt den korrekte type 
strømforsyning

Defekt strømforsyning 
isat

Udskift strømforsyningen

Selvtest mislykke-
des  med fejlkode

Fejl på 
Bodyguard® 7000

Skriv fejlkoden ned (A, E, 
F, P eller S), og kontakt 
Dräger

Tænder ikke Strømforsyning med 
meget lav elektrisk 
spænding

Udskift batterierne, eller 
genoplad strømforsynin-
gen (se afsnittet 6.5)

Ringe forbindelse til 
strømforsyningen

Efterse og rens strømfor-
syningen og trykmodulets 
batteripoler (se 
afsnittet 6.4). Kontakt ser-
viceteknikerne eller Drä-
ger ved beskadigelse

Lavt flasketryk Fyld trykluftflasken helt

Slukker ikke Trykmålingen er ikke 
under den forudindstil-
lede værdi

Luk flaskeventilen, og 
udluft trykluftsystemet helt

Fejl på nøgleplade Udskift nøglepladen
Strømforsyningens 
låse flyttes ikke til 
den låste position

Snavsede, beskadigede 
eller defekte komponen-
ter

Forsøg afhjælpning i føl-
gende rækkefølge:
– Pres strømforsynings-

heden ned med et 
kraftigt tryk

– Fjern og rens strøm-
forsyningen samt for-
dybningen i 
bagpladen, og forsøg 
igen

– Udskift strømforsynin-
gen, og forsøg igen

1) Når lav batteristand først er angivet, er det muligt at anvende trykflaskeappara-
tet i op til 2 timer.

Komponent/system Opgave Efter 
brug

Hver 
måned

Hver 6. 
måned

Hele systemet Visuelt eftersyn (se 
afsnittet 6.2)

O O

Funktionstest (se 
afsnittet 6.3)

O O

Rens (se 
afsnittet 6.4)

O

6,5 V genopladeligt 
batteristrømforsyning

Sundhedskontrol1)

1) En Dräger 4-vejs batterioplader er påkrævet til denne opgave (kontakt Dräger 
for at få flere oplysninger).

O

Symptom Fejl Afhjælpning

1) Strømforsyningens faktiske batterilevetid afhænger af systemets driftstid, alar-
mernes hyppighed, den omgivende lufttemperatur og brugen af baggrundslys. 
Der anvendes en lille mængde batteristrøm, når systemet slukkes.
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6.5.2 Udtagning af strømforsyning

 FORSIGTIG
Skruen i telemetriversionen (Fig. 5, nr. 1) sidder fast. Hvis skruen 
forsøges fjernet fra strømforsyningen, kan det medføre beskadigelse af 
strømforsyningen.
► Forsøg ikke at fjerne skruen fra strømforsyningen.

 FORSIGTIG
Skruen i versionen uden telemetri (Fig. 5, nr. 2) er monteret med en 
ubrydelig lukkeprop for at undgå, at skruen fjernes.
► Forsøg ikke at fjerne den ubrydelige lukkeprop eller at løsne skruen.

 En afmonteringsnøgle (Dräger varenummer 3356667) leveres med 
trykflaskeapparatet.

1. Løsn skruen ved at dreje mod uret ved hjælp af en passende mønt,
dog kun på telemetriversionen (Fig. 5, nr. 1).

2. Isæt og tryk afmonteringsnøglen ned (Fig. 6).
3. Udtag strømforsyningen.

Fig. 6 Udtagning af strømforsyning

6.5.3 Isætning af strømforsyningen

 ADVARSEL
Blottede batteripoler kan medføre eksplosionsfare eller brandfare som 
følge af gnistdannelse.
► Monter kun telemetriversionen (Fig. 5, nr. 1) på et trykflaskeapparat,

der er udstyret med et PSS® Merlin® modem.
► Monter kun versionen uden telemetri, hvis poldækslet (Fig. 5, nr. 3) er 

korrekt monteret og ubeskadiget.

1. Efterse strømforsyningen og trykmodulet, og kontrollér, at
batteripolerne og tætningsringen er rene og ubeskadigede. Kontakt
serviceteknikerne eller Dräger ved beskadigelse.

2. Isæt strømforsyningen i bagpladens fordybning (Fig. 7).

Fig. 7 Isætning af strømforsyning

3. Anbring tommelfingrene oven på de 2 skruer, og pres dem ned med
et kraftigt tryk for at låse strømforsyningen. (Fig. 8).

Fig. 8 Nedtrykning af strømforsyningen

4. Sørg ved nedtrykningen for, at de 2 skydelåse flyttes til den låste
position, hvilket kan kontrolleres igennem de 2 nøglehuller, som vist
på illustrationen. (Fig. 9).
– Når strømforsyningen tilsluttes, lyder en tone, og

opstartssekvensen påbegyndes (se afsnittet 4.4.3).

Fig. 9 Kontrol af låse

5. Kun telemetriversionen (Fig. 5, nr. 1): Spænd skruen (snippen op)
ved hjælp af en passende mønt, indtil den er helt i bund i
fordybningen, og der tydeligt føles en øget drejekraft. Spænd ikke
skruen for meget, da det vil medføre beskadigelse.

6.5.4 Udskiftning af 1,5 V batterier

 ADVARSEL
Eksplosionsfare, brandfare eller kemisk fare.
► Du må ikke fjerne eller isætte batterierne i eksplosive eller brandbare

omgivelser.
► Batterierne må ikke udsættes for varmekilder. Forsøg ikke at

genoplade ikke-genopladelige batterier og kortslut ikke
batteripolerne.

► Brug kun den anbefalede batteritype, udskift batterierne med et
tilsvarende sæt, og anvend ikke en blanding af nye og brugte
batterier.

BEMÆRK
Miljøfare. Batterierne skal bortskaffes i overensstemmelse med nationale 
eller lokale bestemmelser. Du kan få flere oplysninger hos den lokale 
myndighed, der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.

Brug kun følgende godkendte batterityper.
– Industrial by Duracell® LR6 (1,5 V)
– Duracell® Simply LR6 (1,5 V)

1. Fjern strømforsyningen (se afsnittet 6.5.2).
2. Afmonter de 8 skruer (Fig. 10) ved hjælp af en 2,5 mm

sekskantnøgle.

Fig. 10 Udskiftning af 1,5 V batterier

3. Fjern batteridækslet.
4. Fjern batterierne.
5. Isæt et nyt sæt batterier i overensstemmelse med

polaritetsmarkeringen indvendigt i strømforsyningen.
6. Efterse tætningsringen indvendigt i batteridækslet. Kontakt Dräger

eller serviceteknikerne, hvis det er nødvendigt at skifte
tætningsringen.

7. Sæt batteridækslet på plads igen, og spænd skruerne. Spænd ikke
skruerne for meget (Dräger anbefaler et tilspændingsmoment på
0,4 Nm).

6.5.5 Opladning af genopladelige 6,5 V strømforsyninger
Genopladelige strømforsyninger kan oplades ved hjælp af en Dräger 4-
vejs batterioplader til begge versioner, eller en Dräger biloplader kun til 
telemetriversioner. Se brugsanvisningen til 4-vejs batteriopladeren eller 
PSS® Merlin® for at få oplysninger om opladningsprocedurerne.

7 Opbevaring
– Opbevar produktet i henhold til brugsanvisningen til det tilsluttede

trykflaskeapparat.
– Hvis systemet ikke skal anvendes i længere tid:

– Fjern strømforsyningen (se afsnittet 6.5.2).
– Hvis strømforsyningen har udskiftelige 1,5 V batterier, fjernes

batterierne fra strømforsyningen (se afsnittet 6.5.4).

8 Bortskaffelse
8.1 Generelt
Bortskaf produktet i overensstemmelse med de gældende regler og 
bestemmelser i anvendelseslandet.

8.2 WEEE-direktivet (Waste electrical and 
electronic equipment)

9 Tekniske data
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Dette produkt må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Det er 
derfor mærket med hosstående symbol.
Dräger tager dette produkt tilbage uden beregning. Kontakt de nati-
onale salgsorganisationer og Dräger for yderligere oplysninger 
herom.

EOST-alarm
Starter ved 60 bar til 50 bar
Stopper ved 10 bar til 8 bar
Strømforsyning
Udskiftelig batteritype 5 x 1,5 V batteri
Genopladelig type 6,5 V NiMH
DSU
Aktivering af foralarm 21 til 25 sekunder
Aktivering af komplet alarm Ca. 8 sekunder
Nominelt frekvens- og effektniveau
125 kHz 66 dBμA/m ved 10 m
40 kHz 42 dBμA/m ved 10 m
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