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Bodyguard® 7000Elektronik izleme sistemi1 Güvenlikle ilgili bilgiler
– Ürünü kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu ve ilgili ürünlerin 

kullanma kılavuzlarını dikkatlice okuyun.
– Kullanım Kılavuzu'ndaki talimatlara harfiyen uyun. Kullanıcı, 

talimatları tam olarak anlamalı ve talimatlara harfiyen uymalıdır. Ürün, 
sadece amaçlanan kullanım bölümünde belirtilen açıklamalara uygun 
şekilde kullanılmalıdır (bkz. bölüm 3.4).

– Kullanım kılavuzunu atmayın. Kullanıcıların kılavuzu saklamasını ve 
düzgün şekilde kullanmasını sağlayın.

– Bu ürünü sadece eğitimli ve uzman personel kullanmalıdır.
– Bu ürünle ilgili yerel ve ulusal yönetmeliklere dikkat edin.
– Bu ürünü, sadece eğitimli ve uzman personel, bu kullanma 

kılavuzunda ve teknik el kitapçığında açıklandığı gibi kontrol edebilir, 
onarabilir ve bakıma tabi tutabilir.
Bu kullanma kılavuzunda ve teknik el kitapçığında açıklanmayan 
bakım çalışmaları, sadece Dräger veya Dräger tarafından eğitilmiş 
uzman personel tarafından yapılmalıdır.
Dräger, Dräger ile bir servis anlaşması imzalanmasını önerir.

– Koruyucu bakım çalışmaları için sadece orijinal Dräger parçaları ve 
aksesuarları kullanın. Aksi takdirde ürünün doğru çalışması olumsuz 
etkilenebilir.

– Hatalı veya eksik ürünleri kullanmayın. Üründe hiçbir değişiklik 
yapmayın.

– Üründe veya ürünün parçalarında hatalar veya arızalar meydana 
geldiğinde, Dräger bilgilendirilmelidir.

2 Bu dokümandaki konvansiyonlar
2.1 Uyarı bilgilerinin anlamı
Aşağıdaki uyarı bilgileri, kullanıcıyı olası tehlikeler konusunda 
bilgilendirmek için bu dokümana eklenmiştir. Uyarı bilgilerinin anlamları 
aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

2.2 Yazım kuralları

2.3 Tescilli ticari markalar

Listelenen ticari markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu 
materyalin satıldığı ülkede tescilli olmayabilir.

2.4 Kısaltmalar

3 Açıklama
3.1 Ürüne genel bakış
Dräger Bodyguard® 7000 (Şekil 1), entegre bir DSU’ya sahip bir 
elektronik izleme sistemidir. Bu sistem solunum cihazının durumu 
hakkında görsel ve sesli bilgi sağlar. Görünür sinyaller, kullanıcı 
arayüzünün LED panelinde ve LCD ekranı üzerindeki LED’ler vasıtasıyla 
verilir (Şekil 2). Sesli sinyaller, kullanıcı arayüzündeki bir elektronik sesli 
ikaz cihazı ile verilir. Sesli sinyaller, farklı alarm tiplerini birbirinden ayıran 
farklı ses modelleri ile kolayca tanınabilir.

Bu ürün, düğme sürümü (Bodyguard® 7000) veya Tally sürümü 
(Bodyguard® 7000T) olarak yapılandırılır. Bu sürümler arasındaki temel 
fark, imdat sinyali ünitesinin işlevidir. Buton sürümü, otomatik imdat 
alarmının hareket sensörü devre dışı bırakıldığında kullanılabilir. Tally 
sürümü sadece hareket sensörü etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

Şekil 1  Bodyguard® 7000

Şekil 2  Kullanıcı arayüzü

3.2 İşlev açıklamaları
3.2.1 Güç kaynağı
Güç kaynağı, elektronik izleme sistemine güç sağlamak için basınç 
modülüne bağlanır. Bodyguard® 7000 için mevcut güç kaynağı tipleri: 
5 değiştirilebilir 1.5 V batarya veya tek bir 6.5 V şarj edilebilir batarya.

Bakım bilgilerinde güç kaynağı veya hangi tipin nasıl kullanılacağı 
hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz (bkz. bölüm 6.5).

3.2.2 Kullanıcı arayüzü
Kullanıcı arayüzü tüp basıncını, düdük etkinleşene kadar geçen süreyi ve 
diğer çalışma bilgilerini gösteren bir LCD ekrana sahiptir. Ekran, bir 
kullanıcı arayüzü düğmesine basıldığında, bir alarm etkinleştiğinde ve 
ekranda bir durum mesajı çıktığında yanan bir arka ışığa sahiptir. LED 
panel, çalışma bilgilerini sağlamak için sabit yanan veya yanıp sönen bir 
yeşil, iki mavi ve iki kırmızı LED’e sahiptir.

Sol el ve sağ el butonları, elektronik sistemin çalışma işlevlerini kontrol 
etmek için kullanılır. Buton işlevleri, uygun durumlarda bu kullanım 
kılavuzunda açıklanmaktadır.

Dahili bir sesli ikaz cihazı, kullanıcıya solunum cihazı alarmları ve durum 
mesajlarını bildirmek için sesli sinyaller verir. Ses modelleri, sürekli 
alarmlar ve tek veya çoklu alarm tonu şeklindedir. Sesli ikaz cihazı, 
anlaşılır ve yüksek sesli alarmlar vermek için ses yükseltme odaları 
olarak tally yuvalarını kullanır.

3.2.3 Tüp basıncını izleme
Basınç modülü, yüksek basınç hortumu vasıtasıyla solunum cihazı 
pnömatik sistemine bağlanır. Elektronik izleme sistemi, tüp basıncı ile 
TTW’yi görüntüleyerek ön ayarlı basınç seviyelerinde alarm sinyalleri 
verir.

Düdük süresi
TTW, EOST alarmı etkinleşene kadar dakika olarak hesaplanan süredir. 
Sistem, TTW’yi hesaplamak ve görüntülemek için solunum cihazı hava 
tüpü basıncını ve kullanıcının mevcut tüketim oranını kullanır. İlk 
hesaplama, varsayılan tüketim oranı olan 40 L/dk baz alınarak yapılır. 
Hesaplama daha sonra kullanıcının gerçek tüketim oranına göre 
saniyede bir güncellenir (hesaplama için minimum 40 L/dk’lık tüketim 
oranı uygulanır).

Ön ayarlı basınçta EOST alarmı verilir (bkz. bölüm 4.2.3). Yaklaşık olarak 
aynı zamanda, solunum cihazındaki mekanik düdük de çalar.

Geri çekilme uyarısı
Geri çekilme uyarısı, cihazın kullanıldığı ülkede uygulanabilir ise 
kullanılan alternatif bir uyarı protokolüdür (bkz. bölüm 4.5.5).

3.2.4 İmdat sinyali ünitesi
DSU, otomatik ve manuel imdat alarmları verir. Otomatik imdat alarmı, 
kullanıcının bilinçsiz ya da sıkışmış olabileceğini belirtmek için 
kullanıcının hareketsiz kaldığı süreyi ölçerken dahili hareket sensörü ve 
zamanlayıcıyı kullanır. Kullanıcı, normal solunum hareket süresinden 
daha uzun süre hareket etmezse hareket sensörü, daha önceden 
belirlenen aralıklarda ön alarmı ve tam alarmı etkinleştirir. Manuel imdat 
alarmı, yardım istemek için manuel alarm düğmesine basılarak 
etkinleştirilir. Alarm aktivasyon süreleri 9 bölümünde ve alarm modelleri 
4.2.3 bölümünde yer almaktadır.

Otomatik imdat alarmının kısıtlaması, hareket sensörünün kullanıcıya 
uygulanan hareket ya da titreşimi algılamasıdır. Eğer kullanıcı 
hareketsizse ama hareket eden bir platform üzerinde (örneğin hareket 
eden veya titreyen makine aksamının üzerinde) duruyorsa otomatik 
imdat alarmı etkinleşmeyebilir.

3.3 İsteğe bağlı özellikler ve ekipmanlar
3.3.1 Dräger PC Bağlantısı
Dräger PC Bağlantısı, Dräger elektronik izleme sistemlerini okuyabilecek 
ve yapılandırabilecek bir RF iletişim cihazı ve yazılım uygulamasıdır. 
Yapılandırılabilir ayarlar ve parametreler arasında alarm modelleri, uyarı 
seviyeleri, zaman ayarları ve başlatma seçenekleri yer almaktadır (bkz. 
bölüm 4.4.3). Okunabilir bilgiler içerisinde ürün tanımlama bilgileri, aygıt 
yazılımı sürümleri ve bir veri günlüğü yer almaktadır (bkz. bölüm 3.3.2).

PC Bağlantısı ayrıca Bodyguard® 7000’i kullanmak için Dräger tarafından 
sağlanan kullanıcı ID kartlarındaki bilgileri okumak ve bu kartlar üzerine 
bilgi yazmak için de kullanılabilir (bkz. bölüm 4.5.2). Daha fazla bilgi için 
PC Bağlantısı kullanım kılavuzuna bakın ya da Dräger’e başvurun.

 Bu kullanım kılavuzunda açıklanan ayarlar (basınçlar, alarm modelleri, 
başlatma seçenekleri vb.), Bodyguard® 7000 için varsayılan 
yapılandırma ayarlarıdır.

3.3.2 Veri günlüğü
Veri günlüğü, sistem belleğine otomatik olarak kaydedilen bir olay 
geçmişi kaydıdır. Veri günlüğü (tipik sistem kullanımına ve 20 saniyelik 
varsayılan veri günlüğü kayıt aralığına göre) yaklaşık olarak son 20 
saatte meydana gelen sistem olaylarını saklar. Veri günlüğü, Dräger PC 
Bağlantısı kullanılarak indirilebilir ve görüntülenebilir.

3.3.3 Telemetri (Dräger PSS® Merlin®)
Dräger PSS® Merlin®, Dräger elektronik izleme sistemleri ile birlikte 
kullanılabilecek bir telemetri sistemidir. Telemetri sistemi takıldığı zaman, 
bir vaka esnasında solunum cihazı kullanıcılarını izlemek ve kontrol 
etmek için kullanılır. Telemetri sistemi, solunum cihazı kullanıcıları ve bir 
harici giriş kontrol devresi veya yazılım sistemi arasında durum ve bilgi 
sinyallerini iletmek için telsiz iletişimini kullanır. Daha fazla bilgi için PSS® 
Merlin® kullanım kılavuzuna bakın ya da Dräger’e başvurun.

3.3.4 Sanal gösterge paneli
Dräger FPS® 7000 HUD, Dräger elektronik izleme sistemleri ile birlikte 
kullanılabilecek bir kablosuz sanal gösterge panelidir.. HUD, maskenin 
içine takılan ve solunum cihazı tüp basıncını ve batarya durum bilgilerini 
görüntüleyen LED’lere sahip batarya ile çalışan bir cihazdır. Daha fazla 
bilgi için FPS® 7000 HUD kullanım kılavuzuna bakın ya da Dräger’e 
başvurun.

3.4 Amaçlanan kullanım
Bodyguard® 7000, uyumlu Dräger solunum cihazında bir elektronik 
izleme sistemi olarak kullanıma yöneliktir. İzleme sistemi, tüp basıncı ve 
kalan süre bilgilerini doğru bir şekilde ölçer ve kritik basınçlarda alarm 
sinyallerini etkinleştirir. Entegre DSU, net, belirgin ve kolaylıkla 
tanınabilen alarm sinyalleri verir; bu da hastanın hareketsizliğini ya da 
yardım isteğini belirtir.

3.5 Patlama riski olan ortamlarda kullanım
Bodyguard® 7000 tip testinden geçirilerek muhtemelen patlayıcı 
ortamlarda kullanılmak üzere uygun olduğu belirlenmiştir. Alt elektronik 
düzenekler ATEX sertifikalıdır. Tüm kombinasyonlar bölge 0 ve bölge 20 
aralığında (bölge 0 ve bölge 20 dahil olmak üzere) tehlikeli alanlarda 
kullanılmak üzere uygundur.

3.6 Onay bilgileri
Bu ürün için onay alınan Avrupa standartları, yönergeler ve direktifler, 
uygunluk beyanında açıklanmaktadır (uygunluk beyanına veya 
www.draeger.com/product-certificates adresine bakın).

Buna ek olarak ürün, aşağıdaki yönetmeliklere uygundur.
– DSU onayı: BS 10999:2010 – (itfaiye ve kurtarma hizmetleri için 

imdat sinyali ünitelerinin özellikleri). Ürün bir tally sürümü olarak 
yapılandırıldığında sadece bu standarda uygundur.

– RF uygunluğu: EN 61000-4-3 CE ve 30 V/m ile ISO 11452 Kısım 2.

3.7 Ürün işaretleri ve semboller
3.7.1 Seri numarası
Ürün seri numarası, AA/YY ibarelerinin üretildiği ayı ve yılı ifade ettiği 
BRMY-1234 AA/YY biçiminde basınç modülü ve kullanıcı arayüzü 
üzerine işaretlenmiştir. Basınç modülü, en sonda dahili HUD verici 
ünitesinin seri numarası olan ek 5 haneye sahiptir.

Uyarı işareti Sinyal kelimesi Dikkat edilmemesi halinde sonuçlar
UYARI Potansiyel bir tehlike durumuna yöne-

lik not. Önlenmezse, ölüm veya ağır 
yaralanmalar meydana gelebilir.

DİKKAT Potansiyel bir tehlike durumuna yöne-
lik not. Önlenmemesi durumunda ağır 
yaralanma durumları meydana gelebi-
lir. Hatalı kullanıma karşı uyarı olarak 
da kullanılabilir.

NOT Potansiyel bir tehlike durumuna yöne-
lik not. Önlenmemesi durumunda 
üründe ya da çevrede hasar durumları 
meydana gelebilir.

► Güvenlik açıklamalarında tehlikeleri önlemek amacıyla alınabile-
cek önlemleri göstermek için bir üçgen kullanılmaktadır.

Notlar ve faydalı ek bilgiler için bir bilgi sembolü kullanılmaktadır.

1. Numaralandırılmış paragraflar, bilgilerin sırasıyla takip edilmesi 
gerektiğini göstermektedir.

– Başında tire işareti olan paragraflar, bilgilerin sıralı olmadığını 
göstermektedir.

Ticari marka Ticari marka sahibi
Bodyguard® Dräger
Duracell® Duracell U.S. Operations, Inc.
FPS® Dräger
Merlin® Dräger
PSS® Dräger

Kısaltma Açıklama
DSU İmdat sinyali ünitesi
EOST Servis süresi sonu
HUD Sanal gösterge paneli
ID Kimlik
LCD Sıvı kristal ekran
LED Işık yayan diyot
RF Radyo frekansı
TTR Geri çekilme süresi
TTW Düdük süresi

41
13

7

1 Kullanıcı arayüzü
2 Bağlantı kablosu
3 Yedek batarya yatağı (Bodyguard® 7000’de kullanılmaz)
4 Basınç modülü
5 Güç kaynağı
6 Yüksek basınç hortumu

41
13

8

7 Tüp basıncı
8 Sağ el butonu
9 Dakika olarak TTW
10 Tally
11 LED panel
12 Manuel alarm düğmesi
13 LCD ekran
14 Sol el butonu
15 Radyal bölümler
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3.7.2 LCD ekran sembolleri

4 Çalıştırma
4.1 Kullanım hazırlıkları

NOT
LCD ekran, çıkarılabilir şeffaf bir ekran olan harici bir koruyucu kılıfa 
sahiptir. Koruyucu kılıfa ince, esnek bir koruyucu örtü takılabilir. İlk 
kullanımdan önce bu ince örtüyü kaldırın. Koruyucu kılıfı çıkarmayın.

1. Görsel inceleme gerçekleştirin (bkz. bölüm 6.2).
2. Solunum cihazını ürün kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi monte 

edin ve kullanım için hazırlayın.
– Solunum cihazında işlev testi yapılması istendiğinde 

Bodyguard® 7000 işlev testini yapın (bkz. bölüm 6.3).
3. Solunum cihazını ürün kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde takın.

– Tüp valfi açıldığında cihaz testi ve başlatma sırası yürütülür ve 
ardından sistem, aktif moda geçer.

4. DSU otomatik imdat alarmı:
– Tally sürümü: hareket sensörünü etkinleştirmek için tally’yi 

çıkarın.
– Buton sürümü: hareket sensörü gerekiyorsa tally’yi çıkarın.

4.2 Kullanım esnasında
4.2.1 Kullanıcı işlevleri

 Tüm elektronik cihazlar yüksek düzeyde RF radyasyona maruz 
kalmaları durumunda geçici olarak işlevlerini kaybedebilirler. Sistem, RF 
radyasyon ortadan kaldırıldığında performansını ya da işlevini 
kaybetmeden çalışmaya devam eder.

– Tüp basıncını ve TTW’yi onaylamak için LCD ekranı düzenli olarak 
kontrol edin.
– Tüp basıncı ve TTW, normal çalışma ekranında dijital olarak 

gösterilir (Şekil 3). Ekranın radyal bölümlerinde yaklaşık tüp 
basıncı da gösterilir.

Şekil 3  Normal çalışma ekranı

– Acil durumda yardım istemek için manuel alarm düğmesine  basın.
– Ekran arka ışığını yakmak için sol el veya sağ el butonuna basıp 

bırakın.
– Sağ el butonuna basarak ayrıca saklanan tüm kullanıcı kimliği 

bilgilerini kaydırabilirsiniz.

4.2.2 Alarmlar ve durum mesajları

 UYARI
EOST alarmı verilmeden ve mekanik düdük çalmadan önce kullanıcıların 
güvenli bir alanda olmaları gerekir.
► Çalışma sırasında uyarı verilirse hemen güvenli bir alana gidin.

– Kullanıcı arayüzündeki yeşil LED, aktif modu göstermek için saniyede 
bir yanıp söner.

– Hareket sensörü ön alarmı etkinleşirse ve gerekli değilse, alarmı iptal 
etmek için kullanıcı arayüzünü kullanın. Ön alarmı kapatmak için 
düğmeleri kullanmayın.

– Hareket sensörü tam alarmı etkinleşirse, alarmı aşağıdaki şekilde 
iptal edin:
– Tally sürümü: tally’yi takın. Tally takıldığında sistem aktif moda 

geçmez. İşlem dışı modda kalır ve düdük süresi gösterilmez.
– Buton sürümü: sol el ve sağ el butonlarına aynı anda basın ve 

alarm durana kadar basılı tutun.
– Düşük batarya  veya batarya hatası  görüntülenirse her 9 

saniyede bir alarm çalar.

– Düşük batarya uyarısı ilk gösterildiğinde solunum cihazı yaklaşık 
2 saat boyunca güvenle kullanılabilir. Bununla birlikte Dräger, ilk 
fırsatta bataryaların değiştirilmesini veya güç kaynağının şarj 
edilmesini şiddetle önermektedir (bkz. bölüm 6.5).

– Bir batarya hatası görüntülenirse personeli derhal güvenli bir 
alana tahliye edin.

4.2.3 Alarm modelleri
Ön alarm modeli
Kullanıcı arayüzünden sesi artan 3 kademeli bir alarm verilir ve LCD 
ekranın arka ışığı yanıp söner.

Tam alarm modeli
Kullanıcı arayüzünden tiz tonda tekrarlayan bir alarm sesi verilir ve 
kullanıcı arayüzündeki kırmızı ve mavi LED’ler yanıp söner.
– Otomatik imdat alarmları sırasında  sembolü görüntülenir.
– Manuel imdat alarmları sırasında  sembolü görüntülenir.

EOST alarm modeli
Kullanıcı arayüzünden kesik şekilde tiz tonda bir alarm verilir. Kullanıcı 
arayüzündeki kırmızı ve mavi LED’ler yanıp söner ve LCD ekranın sol 
tarafındaki bölüm kırmızı yanıp söner. Yaklaşık olarak aynı zamanda, 
solunum cihazındaki mekanik düdük de çalar.

4.2.4 Telemetri ve geri çekilme uyarısı
Telemetri (PSS® Merlin®) ve geri çekilme uyarısı çalışmaları sırasında 
kullanılan semboller 3.7.2 bölümünde gösterilmektedir.
– Geri çekilme uyarısı çalışması ve sembollerin açıklaması için bkz. 

bölüm 4.5.5.
– Telemetri çalışması ve sembollerin açıklaması için PSS® Merlin® 

kullanım kılavuzuna bakın.

4.3 Kullanımdan sonra

 UYARI
Solunum cihazını nefes almanın tehlikeli olduğu bir ortamda çıkarmak 
güvenli değildir.
► Güvenle nefes alınabilen bir ortama geçilene kadar solunum cihazını 

çıkarmayın.

1. Solunum cihazını, solunum cihazı ile birlikte temin edilen kullanım 
kılavuzunda açıklandığı şekilde çıkarın.

2. Elektronik sistemi kapatın (bkz. bölüm 4.4.5).
3. Bakım tablosunda ayrıntılı olarak açıklanan kullanım sonrası 

görevlerini gerçekleştirin (bkz. bölüm 6.1).

4.4 Temel çalışma işlevleri
4.4.1 Cihaz testi ve başlatma sıraları
Sistem güç kaynağı takıldığında, sol el butonuna basıldığında, tally 
çıkarıldığında veya pnömatik sisteme basınç verildiğinde  çalışır. Sistem 
her çalıştığında (bir hava tüpü takılı olsun veya olmasın) cihaz testi ve 
başlatma sıraları yürütülür.

4.4.2 Cihaz testi
Cihaz testi sırasında alarm sesleri çalar, LED’ler ve ekran yanıp söner ve 
başlatma sırası yürütülür.
– Sistem cihaz testini geçerse aktif moda geçer (bkz. bölüm 4.4.4).
– Sistem cihaz testinde başarısız olursa aşağıdaki arızalardan biri 

gösterilir.
– Ekranda bir çarpı  işareti ve bir arıza kodu görüntülenir. Arıza 

kodunu not edin ve Dräger’e başvurun.
– Ekranda bir düşük batarya  veya batarya hatası  görüntülenir 

ve sistem kapanır. Çözüm çalışmaları için sorun giderme 
bölümüne (5) bakın.

4.4.3 Başlatma sırası
Başlatma sırası, sistem her çalıştığında kullanıcıya belirli bilgiler ve 
seçenekler sağlar. Bu sıra Dräger PC Bağlantısı kullanılarak 
yapılandırılabilir (bkz. bölüm 3.3.1) ve başlatma sırasında sadece 
önceden yapılandırılmış seçenekler ve bilgiler gösterilir.

Varsayılan başlatma sırası
Bu bölümde gösterilen başlatma sırası, Bodyguard® 7000 için varsayılan 
ayardır.
1. Sistem cihaz testi yaparken önce bekle sembolü  ve ardından 

başarılı sembolü  görüntülenir.
2. Tüp tipi sembolü  veya  görüntülenir ve seçilen tüp tipi gösterilir. 

Sistem belleğinde birden fazla tüp tipi saklanıyorsa kullanıcı, mevcut 
seçenekler arasından gerekli tüpü seçebilir (bkz. bölüm 4.5.3).

3. Kullanıcının solunum cihazı pnömatik sistemini kaçaklara karşı 
kontrol etmesine izin vermek için elektronik kaçak testi  görüntülenir 
(bkz. bölüm 6.3.1).

4. Otomatik imdat alarmının hareket sensörü durumunu göstermek 
için hareket sensörü etkin  veya devre dışı  sembolü görüntülenir.

Diğer yapılandırılabilir başlatma seçenekleri
– Kullanıcı Kimliği , kullanıcı ile ilgili bilgilerin bir kullanıcı ID 

kimliğinden sistem belleğine yüklenmesine izin verir (bkz. 
bölüm 4.5.2).

– Batarya durumu , kullanıcı arayüzü ekranındaki radyal bölümleri 
kullanarak güç kaynağının şarj durumunu gösterir. Batarya durumu 
ayrıca “yakıt göstergesi” olarak da adlandırılır.

– Alarmı sustur  işlevi, kullanıcının kimyasal koruyucu giysi veya bir 
tamirhane gibi kısıtlı bir alan içinde çalışmak için alarmların sesini 
kısmasına izin verir (bkz. bölüm 4.5.4).

4.4.4 Aktif mod
Aktif mod, elektronik izleme sisteminin ana çalışma modudur. Sistem aktif 
moddayken elektronik izleme ve uyarı işlevleri kullanılabilir. Aktif mod, 
aşağıdaki sembolle gösterilir.
– Kullanıcı arayüzünde normal çalışma ekranı (Şekil 3) görüntülenir.
– Kullanıcı arayüzündeki yeşil LED, saniyede bir yanıp söner.

 Bir tally sürümünde tally takılırsa, sistem aktif moda geçmez. İşlem dışı 
moddadır: LCD ekranında TTW görüntülenmez ama tüp basıncı 
görüntülenir.

4.4.5 Elektronik sistemi kapatma
Kullanıcı arayüzünde gösterilen tüp basıncı önayarlı bir değerin altına 
düşmeden sistem kapatılamaz. Tüp valfini kapatın ve pnömatik sistemi 
kapatmayı denemeden önce içindeki havayı tamamen boşaltın.

Tally sürümü
– Tally’nin çıkarıldığı normal kullanımdan sonra: tally’yi yeniden takın.
– Sistem, tally takılı hâlde etkinleştirilirse (örneğin işlev testi sırasında): 

geri dön sembolü  geçici olarak görüntülenene kadar sol el 
butonuna basılı tutun ve hemen ardından butonu bırakın.

Buton sürümü
– Ekran temizlenene kadar sağ el ve sol el butonlarına basılı tutun, 

hemen ardından butonları bırakın. Tally çıkartılmışsa tally'i yeniden 
takın.

4.5 Ek başlatma ve çalışma işlevleri
4.5.1 Genel
Bu bölümdeki işlevler sadece sistemde önceden yapılandırılmış olmaları 
durumunda kullanılabilir. Yapılandırılabilir ayarlar ve özellikler hakkında 
daha fazla bilgi, 3.3.1 bölümünde bulunabilir.

4.5.2 Kullanıcı Kimliği (verileri kaydırma)
Kullanıcı ile ilgili bilgiler (ör. kullanıcı adı, itfaiye adı ve istasyon numarası) 
bir kullanıcı ID kartından sistem belleğine yüklenebilir. Bilgiler 
saklandığında kullanım sırasında sağ el butonuna bastığınızda bilgiler 
ekran boyunca kayar. Kaydırma hızı, Dräger PC Bağlantısı kullanılarak 
ayarlanabilir (bkz. bölüm 3.3.1).

Bir kullanıcı ID kartındaki bilgileri yükleme
1. Kullanıcı ID kartını doğrudan ekranın arkasından kullanıcı 

arayüzünün arkasına doğru tutun.
2. Başlatma sırasını etkinleştirmek için sol el butonuna basın.
3. Kullanıcı kimliği sembolü  görüntülendiğinde tüm radyal bölümler 

sönmeden önce sol el butonuna basın.
– Ekran kısa süreliğine yanar ve sistem, kullanıcı ID kartındaki 

verileri sistem belleğine yükler.
– Veri yükleme işlemi tamamlandığında onay işareti sembolü  

görüntülenir.
4. Yüklenen verilerin doğru olduğunu kontrol etmek için sağ el butonuna 

basıp bırakın.
– Kullanıcı kimliği ekran boyunca sağdan sola doğru kayar.

5. Bilgiler eksikse veya yanlışsa işlemi tekrarlayın.
6. Gerekirse elektronik sistemi kapatın (bkz. bölüm 4.4.5).

4.5.3 Tüp seçimi
Sistem belleğinde birden fazla tüp tipi saklanıyorsa kullanıcı, gerekli tüp 
tipini aşağıdaki şekilde başlatma sırasında seçebilir.
1. Başlatma sırasını etkinleştirmek için sol el butonuna basın.
2. Tüp tipi sembolü  veya  görüntülendiğinde tüm radyal bölümler 

sönmeden önce sol el butonuna basın.
– Ekranda, bir sonraki saklanan tüp tipi görüntülenir ve radyal 

bölümle saat yönünde söner.
– Tüp boyutu ve basınç ekranda değişir (Şekil 4, 9,0 litre, 300 bar’lık 

bir tüp göstermektedir).

Şekil 4  Tüp seçim ekranı

3. Radyal bölümler sönmeden önce ekranı saklanan tüp tipleri arasında 
kaydırmak için sağ el butonuna basın.

4. İstenen tüp tipi görüntülendiğinde seçimi onaylamak için hemen sol el 
butonuna basın.
– Başlatma sırası yeniden başlatılır ve bu sırada seçilen tüp tipi 

gösterilir.
5. Gerekirse elektronik sistemi kapatın (bkz. bölüm 4.4.5).

4.5.4 Alarmı sustur
Alarmı sustur işlevi, kullanıcının kimyasal koruyucu giysi veya bir 
tamirhane gibi kısıtlı bir alan içinde çalışmak için alarmların sesini 
kısmasına izin verir. Alarmı sustur işlevini aşağıdaki şekilde seçin.
1. Başlatma sırasını etkinleştirmek için sol el butonuna basın.
2. Alarmı sustur sembolü  görüntülendiğinde tüm radyal bölümler 

sönmeden önce sağ el butonuna basın.
– Alarm sesi sadece mevcut çalışma için kısılır. Kapatıldığında, 

sistem otomatik olarak tam alarm sesine sıfırlanır.

4.5.5 Geri çekilme uyarısı ve geri çekilme süresi
Geri çekilme uyarısı, cihazın kullanıldığı ülkede uygulanabilir ise 
kullanılabilecek alternatif bir uyarı protokolüdür. Sistem geri çekilme 
uyarısı için yapılandırıldığında, geri çekilme basıncını ve dakika olarak 
TTR’yi hesaplar. Geri çekilme süresi, kullanıcı arayüzü ekranında TTR 
sembolü  ile görüntülenir. Tüp basıncı geri çekilme basıncına 
düştüğünde sesli ve görsel sinyaller, kullanıcıyı bilgilendirir.

2 geri çekilme basıncı hesaplama yöntemi vardır.

Genel semboller
Düşük batarya Sağ el butonuna basın

Batarya veya şarj hatası Bekle

Batarya şarj edildi Kaçak testi zaman ayarı

Düşük silindir basıncı Kaçak testi başarılı / havalan-
dırma sistemi

Manuel imdat alarmı Kaçak testi başarısız

Otomatik imdat alarmı Kullanıcı Kimliği

Başarılı veya tamamlandı Tüp tipi – Tek

Başarısız veya iptal edildi Tüp tipi – Çift

Kaçak testini yapın Sıfırla veya geri dön

Valfi açın Alarmı sustur

Valfi kapatın PC Bağlantısı modu

Telemetri sembolleri
Aktif iletişim Arıza

İletişim kesildi Tahliye edin

Gönüllü geri çekilme

Geri çekilme uyarısı sembolleri
TTR Varış noktası

Geri çek

41
22

1

bar

41
25

3

bar
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– İlk geri çekilme basıncı. Tüp valfi açıldığında geri çekilme basıncı, 
varsayılan olarak başlangıç basıncının 2/3’ü oranına ayarlanır. 
(Başlangıç basıncı, tüp açıldığında ölçülen ilk basınçtır.)

Örneğin: 300 bar başlangıç basıncı = 200 bar ilk geri çekilme 
basıncı.

– Görev geri çekilme basıncı. Tüp basıncı, ilk geri çekilme basıncına 
ulaşmadan önce kullanıcı dilediği zaman görev varış noktasında bir 
varış basıncı ayarı girebilir. Sistem daha sonra geri çekilme basıncını 
aşağıdaki şekilde yeniden hesaplar: (başlangıç basıncı - varış 
basıncı) x 2.

Örneğin: 298 bar’lık bir başlangıç basıncı ve 230 bar’lık bir varış 
basıncı:
(298 - 230) x 2 = 136 bar görev geri çekilme basıncı.

 Hesaplanan geri çekilme basıncı 60 bar’dan düşükse, sistem 
varsayılan olarak 60 bar’lık bir geri çekilme basıncına ayarlanır.

Geri çekilme uyarısını kullanma
1. Tüp valfini açın.

– İlk geri çekilme basıncı hesaplanır ve ekranda TTR  
görüntülenir.

2. Görev varış noktasında sol el butonuna en az 3 saniye basılı tutun.
– Sistem, görev geri çekilme basıncını hesaplarken yaklaşık 1 

saniye varış sembolü  görüntülenir. Daha sonra ekranda yeni 
TTR  görüntülenir.

3. Geri çekilme basıncına ulaşıldığında kesik alarm çalar ve geri çekilme 
sembolü  görüntülenir.

4. Sağ el butonuna bir kez basarak alarmı onaylayın.
– Kullanıcı arayüzü ekranı değişerek TTW’yi gösterir.

Erken geri çekilme. Geri çekilme basıncına ulaşılmadan önce geri 
çekilme uyarısını iptal etmek için geri çekilme sembolü  görüntülenene 
kadar sağ el butonuna basılı tutun. TTR iptal edilir ve kullanıcı arayüzü 
ekranı değişerek TTW’yi gösterir.

5 Problem çözümü
Sorun giderme kılavuzunda solunum cihazı kullanıcılarına yönelik arıza 
teşhisi ve çözüm bilgileri bulunur. Sorun giderme bilgileriyle ilgili daha 
fazla ayrıntı, ilgili ekipmanla birlikte verilen kullanım kılavuzunda 
mevcuttur.

Sorun giderme kılavuzunda birden fazla arıza veya çözüm gösteriliyorsa 
onarım işlemlerini tabloda verilen sırayla uygulayın. Sorun giderme 
çalışmaları denendikten sonra sorunlar devam ediyorsa servis personeli 
veya Dräger ile iletişime geçin.

6 Bakım
6.1 Bakım tablosu
Bakım tablosuna uygun şekilde ürünün bakımını yapıp test edin ve tüm 
servis ve test bilgilerini kaydedin.

Ayrıca ilgili solunum ekipmanının kullanım kılavuzuna da başvurun. 
Ulusal yönetmeliklere uygunluğun sağlanması için bazı ülkelerde ek 
bakım gerekebilir.

6.2 Görsel muayene
Ürünün tüm parçalarının temiz ve hasar görmemiş olduğunu kontrol edin. 
Ürünün çalışmasını etkileyebilecek genel hata işaretleri arasında darbe, 
aşınma, kesme, paslanma ve rengin solması bulunmaktadır. Hasarları 
servis personeline veya Dräger'e bildirin ve arızalar giderilene kadar 
ekipmanı kullanmayın.

6.3 İşlev testi
Sistem açıklandığı şekilde çalışmazsa veya herhangi bir arıza belirtisi 
görünürse, testi durdurun ve çözümle ilgili bilgi için sorun giderme 
bilgilerine bakın (bölüm 5).
1. Sol el butonuna basın.

– Cihaz testi ve başlatma sırası yürütülür ve sistem, aktif moda 
geçer.

2. Sol el butonuna veya sağ el butonuna bir kez basın.
– Arka ışık yaklaşık 3 saniye yanar.

3. Manuel alarm düğmesine  basın.
– Tam alarm etkinleşir (bkz. bölüm 4.2.3) ve ekranda manuel alarm 

sembolü  görüntülenir.
4. Alarmı iptal edin.

– Tally sürümü: tally'yi sökün ve yeniden takın.
– Buton sürümü: sol el ve sağ el butonlarına aynı anda basın ve 

alarm durana kadar basılı tutun.
5. Tally’yi çıkarın.
6. Kullanıcı arayüzünü sabitleyin.

– 21 ila 25 saniye sonra ön alarm etkinleşir (bkz. bölüm 4.2.3).
7. Alarmı iptal etmek için kullanıcı arayüzünü hareket ettirin.
8. Kullanıcı arayüzünü tekrar sabitleyin ve önalarmı yok sayın.

– Önalarmdan yaklaşık 8 saniye sonra tam alarm etkinleşir (bkz. 
bölüm 4.2.3) ve ekranda otomatik alarm sembolü görüntülenir.

9. Alarmı iptal edin ve yüksek basınç kaçağı testine devam edin.
– Tally sürümü: tally’yi yeniden takın.
– Buton sürümü: sol el ve sağ el butonlarına aynı anda basın ve 

alarm durana kadar basılı tutun.

6.3.1 Yüksek basınç kaçağı testi
1. Otomatik imdat alarmının etkinleşmesini önlemek için tally’nin 

takıldığından emin olun.
2. Başlatma sırasını etkinleştirmek için sol el butonuna basın.
3. Kaçak testi sembolü  görüntülendiğinde sol el butonuna basın.

– Açık valf sembolü  görüntülenir ve radyal bölümler saat 
yönünde kapanmaya başlar.

4. Tüp valfini hemen açın. Son radyal bölüm sönmeden veya başlatma 
sırası yeniden başlamadan önce tüp valfini açın.
– Bir alarm çalar ve kapalı valf sembolü  sağ el butonuna basın 

sembolü  değişir.
5. Tüp valfini hemen kapatın ve sağ el butonuna basın.

– Bir alarm çalar, basınç dengelemesi başlar, bekle sembolü  
görüntülenir ve radyal bölümler saat yönünde söner. 
– Tüp basıncı çok düşükse ve basınç dengelemesi sırasında 

önayarlı bir eşiğin altına düşerse, kısa süreliğine düşük basınç 
sembolü  görüntülenir ve başlatma sırası yeniden başlar.

– Dengeleme tamamlandığında bir alarm çalar ve kaçak testi 
zaman ayarı sembolü  görüntülenir. Kaçak testi zaman ayarı 
sırasında radyal bölümler saat yönünde söner.

6. Zaman ayarı tamamlandığında bir alarm çalar ve test sonucu 
görüntülenir.
– Kaçak testi başarılı . Aşağıdaki nota uyun ve düdük testine 

devam edin.

 Radyal bölümler saat yönünde sönerken kaçak testi başarılı 
sembolü 3 dakika boyunca görüntülenir. Düdük testi, tüm radyal 
bölümler sönmeden veya 5 kez alarm çalıp başlatma sırası yeniden 
başlamadan önce tamamlanmalıdır.

– Kaçak testi başarısız . Tüp valfini kapatın, sistemdeki havayı 
tamamen boşaltın ve kaçağın nedenini araştırarak onarın (bkz. 
bölüm 5).

6.3.2 Düdük testi
1. Basıncı aşağıdaki şekilde yavaşça tahliye edin:

– Pozitif basınç sistemi: akciğer otomatının çıkış portunu avuç 
içinizle kapatın ve öndeki düğmeye basın. Basıncı yavaşça tahliye 
etmek için avuç içinizi dikkatlice kaldırın.

– Normal otomat: basıncı yavaşça tahliye etmek için öndeki 
düğmeye basın.

2. Düdük aktivasyon basıncını izleyin.
– EOST alarmı (bkz. bölüm 4.2.3) ve solunum cihazı mekanik 

düdüğü, 60 bar ila 50 bar aralığında başlamalıdır.

 EOST alarmı ve mekanik düdük, sistem toleransları nedeniyle aynı 
anda başlamayabilir.

3. Basıncı yavaşça tahliye etmeye devam edin.

– Yaklaşık 10 bar ila 8 bar arasında EOST alarmı ve mekanik düdük 
durur.

– Sistemin havası tamamen boşaltıldığında açık valf sembolü  
görüntülenir, radyal bölümler saat yönünde söner, ardından 
ekranda 0 (sıfır) bar görüntülenir.

4. Elektronik sistemi kapatın (bkz. bölüm 4.4.5).

6.4 Temizleme
Ürünü ilgili solunum cihazının kullanım kılavuzunda ayrıntılı şekilde 
açıklandığı gibi temizleyin ve aşağıdakilere uyun.
– LCD ekran, çıkarılabilir şeffaf bir ekran olan harici bir koruyucu kılıfa 

sahiptir. Gerekirse koruyucu kılıfı çıkarın ve temizleyin.
– Güç kaynağını çıkarın (bkz. bölüm 6.5.2) ve güç kaynağını, batarya 

terminallerini ve arka plaka girintisini temizleyin.
– Temizledikten sonra parçaları yeniden monte edin ve işlev testi yapın 

(bkz. bölüm 6.3).
– Bu ürünün sökülmesi veya daha detaylı temizlik gerekiyorsa servis 

personeli veya Dräger ile iletişime geçin.

6.5 Güç kaynağı
6.5.1 Güç kaynağı tipleri
5 değiştirilebilir 1.5 V bataryaya sahip güç kaynağı
– Sadece telemetri olmayan sürümlerle kullanılır.
– Günde 1 saat kullanımda tahmini batarya ömrü yaklaşık olarak 12 

aydır1).
– Güç kaynağı, batarya takılı halde sağlanır.

Tek 6.5 V şarj edilebilir bataryaya sahip güç kaynağı
– Şarj edilebilir güç kaynağının 2 sürümü vardır.

– Telemetri sürümü (Şekil 5, Parça 1), yarıklı tespit vidasına 
sahiptir. Bu sürüm sadece telemetri (PSS® Merlin®) solunum 
cihazına takılır. Tahmini batarya ömrü iki şarj arasında yaklaşık 8 
saattir1).

– Telemetri olmayan sürüm (Şekil 5, Parça 2), bir kurcalamaya karşı 
korumalı başlık ile takılan bir altıköşe başlı vidaya sahiptir. Bu 
sürüm sadece telemetri olmayan solunum cihazına takılır. 
Tahmini batarya ömrü iki şarj arasında yaklaşık 50 saattir1).

– Güç kaynağının şarjı, sağlandığı zaman tam dolu değildir. 
Kullanmadan önce güç kaynağını şarj edin (bkz. bölüm 6.5.5).

– Dräger, batarya sağlığının her 6 ayda bir kontrol edilmesini 
önermektedir. Bu çalışma için Dräger 4 Yollu Şarj Cihazı gerekir 
(ayrıntılı bilgi için Dräger’e başvurun).

 Güç kaynağı tipi, değiştirilebilir batarya tipinden şarj edilebilir tipe veya 
tam tersi şekilde değiştirilirse, Dräger PC Bağlantısı kullanılarak bir 
Bodyguard® yapılandırma güncellemesi yapılması gerekir. Güç kaynağı 
tipi, sadece telemetri olmayan solunum cihazında değiştirilebilir.

Şekil 5  Şarj edilebilir güç kaynağı sürümleri

6.5.2 Güç kaynağını çıkarma

 DİKKAT
Telemetri sürümündeki (Şekil 5, Parça 1) vida, sabittir. Vidayı güç 
kaynağı mahfazasından sökmeye çalışmak, güç kaynağına zarar 
verebilir.
► Vidayı güç kaynağı mahfazasından sökmeye çalışmayın.

 DİKKAT
Telemetri olmayan sürümdeki vida (Şekil 5, Parça 2), vidanın sökülmesini 
önlemek için bir kurcalamaya karşı koruma başlığı ile donatılmıştır.
► Kurcalamaya karşı koruma tapasını sökmeye veya vidayı 

gevşetmeye çalışmayın.

 Solunum cihazı ile birlikte bir söküm anahtarı (Dräger parça numarası 
3356667) sağlanır.

1. Sadece telemetri sürümünde (Şekil 5, Parça 1) uygun bir bozuk para 
kullanarak vidayı sökün.

2. Söküm anahtarını takın ve aşağı doğru bastırın (Şekil 6).
3. Güç kaynağını çıkarın.

Şekil 6  Güç kaynağını çıkarma

Belirti Arıza Çözüm
Kaçak testi başarı-
sız 

Konnektör gevşek veya 
kirlidir

Kaplinleri çıkarın, temizle-
yin ve yeniden bağlayın

Hortum veya bileşenler 
arızalı

Kullanıcı tarafından değiş-
tirilebilen parçaları ve 
aksesuarları değiştirin

Düşük batarya Düşük güç kaynağı vol-
tajı

Bataryaları ilk fırsatta 
değiştirin veya güç kayna-
ğını yeniden şarj edin1) 
(bkz. bölüm 6.5)

1) Düşük batarya gösterildiğinde solunum cihazı yaklaşık 2 saat boyunca güvenle 
kullanılabilir.

Batarya hatası Yanlış güç kaynağı takıl-
mış

Doğru güç kaynağını takın

Arızalı güç kaynağı takıl-
mış

Güç kaynağını değiştirin

Cihaz testi başarı-
sız , arıza kodu

Bodyguard® 7000 arı-
zası

Arıza kodunu (A, E, F, P 
veya S) not edin ve Drä-
ger’e başvurun.

Çalışmıyor Çok düşük güç kaynağı 
voltajı

Bataryaları değiştirin veya 
güç kaynağını yeniden 
şarj edin (bkz. bölüm 6.5)

Hatalı güç kaynağı bağ-
lantısı

Güç kaynağını ve basınç 
modülü batarya terminal-
lerini kontrol edip temizle-
yin (bkz. bölüm 6.4). 
Herhangi bir hasar varsa 
servis personeliyle veya 
Dräger ile iletişime geçin

Düşük silindir basıncı Hava tüpünü tamamen 
doldurun

Kapatma başarısız Basınç okuması, öna-
yarlı değerin altında

Tüp valfini kapatın ve pnö-
matik sistemin havasını 
tamamen boşaltın

Tally arızası Tally’yi değiştirin
Güç kaynağı man-
dalları, kilitleme 
konumuna  ilerlemi-

yor

Bileşenler kirli, hasarlı 
veya arızalı

Sorun giderme işlemlerini 
aşağıda gösterilen sırada 
yürütün:
– Güç kaynağını iyice 

aşağı doğru bastırın
– Güç kaynağını ve arka 

plaka girintisini çıkarıp 
temizleyin ve yeniden 
deneyin

– Güç kaynağını yerine 
takın ve yeniden dene-
yin

Bileşen/sistem Görev Kulla-
nımdan 
sonra

Her ay 6 ayda 
bir

Tüm sistem Görsel muayene 
(bkz. bölüm 6.2)

O O

İşlev testi (bkz. 
bölüm 6.3)

O O

Temizlik (bkz. 
bölüm 6.4)

O

6.5 V şarj edilebilir 
bataryalı güç kaynağı

Batarya sağlığı kont-
rolü1)

1) Bu çalışma için Dräger 4 Yollu Şarj Cihazı gerekir (ayrıntılı bilgi için Dräger’e 
başvurun).

O

1) Güç kaynağının gerçek batarya ömrü sistemin çalışma süresine, alarmların sık-
lığına, ortam sıcaklığına ve arka ışık kullanımına bağlıdır. Sistem kapalı oldu-
ğunda az miktarda batarya gücü tüketilir.
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6.5.3 Güç kaynağını takma

 UYARI
Açıkta kalan batarya terminalleri kıvılcım nedeniyle patlama veya yangın 
riski oluşturabilir.
► Sadece PSS® Merlin® Modem ile donatılmış bir solunum cihazına bir

telemetri sürümü (Şekil 5, Parça 1) takın.
► Telemetri olmayan bir sürümü sadece terminal kapağı (Şekil 5, Parça

3) sabitse ve zarar görmemişse takın.

1. Güç kaynağı ile basınç modülünü muayene edin ve batarya
terminallerini ve conta ağzının temiz ve zarar görmediğinden emin
olun. Herhangi bir hasar varsa servis personeliyle veya Dräger ile
iletişime geçin.

2. Güç kaynağını arka plakadaki girintiye yerleştirin (Şekil 7).

Şekil 7  Güç kaynağını takma

3. Baş parmaklarınızı 2 vidanın üzerine yerleştirin ve güç kaynağını
yerine kilitlemek için iyice aşağı bastırın (Şekil 8).

Şekil 8  Güç kaynağını aşağı doğru bastırma

4. Aşağıya bastırırken, şekilde gösterildiği gibi 2 delikten bakarak 2
kayar kilitli mandalın kilitli konuma doğru hareket ettiğinden emin olun 
(Şekil 9).
– Güç kaynağı bağlandığında bir alarm verilir ve başlatma sırası

başlar (bkz. bölüm 4.4.3).

Şekil 9  Kilitli mandalları kontrol etme

5. Sadece telemetri sürümü (Şekil 5, Parça 1): girintinin sonuna kadar
yerleşene ve sıkma kuvvetinde fark edilir bir artış hissedilene kadar
uygun bir bozuk para kullanarak vidayı sıkın. Aşırı sıkmayın, aksi
takdirde cihaz zarar görecektir.

6.5.4 1.5 V bataryaları değiştirme

 UYARI
Patlama, yangın tehlikesi ya da kimyasal tehlike.
► Bataryaları patlayıcı ya da alev alabilir ortamda söymeyin ya da

takmayın.
► Bataryaları ısı kaynaklarına maruz bırakmayın, şarj edilemez

bataryaları şarj etmeye çalışmayın ve batarya terminallerine kısa
devre yapmayın.

► Sadece önerilen batarya tipini kullanın, bataryaları eşli bir set olarak
kullanın, yeni ve eski bataryaları birlikte kullanmayın.

NOT
Çevresel tehlike. Kullanılmış bataryalar ulusal veya yerel yönetmeliklere 
uygun olarak imha edilmelidir. Yerel atık imha kuruluşlarından daha fazla 
bilgi alınabilir.

Sadece aşağıdaki onaylı batarya tiplerini kullanın.
– Industrial by Duracell® LR6 (1.5 V)
– Duracell® Simply LR6 (1.5 V)

1. Güç kaynağını çıkarın (bkz. bölüm 6.5.2).
2. 2,5 mm lokma anahtarı kullanarak 8 adet vidayı sökün (Şekil 10).

Şekil 10  1.5 V bataryaları değiştirme

3. Batarya kapağını çıkarın.
4. Bataryaları çıkarın.
5. Güç kaynağının içinde işaretli kutuplara dikkat ederek yeni bir batarya 

takımı takın.

6. Batarya kapağının içindeki conta ağzını inceleyin. Conta ağzının
değişmesi gerekiyorsa Dräger veya servis personeli ile iletişime
geçin.

7. Batarya kapağını yeniden takın ve vidaları sıkın. Aşırı sıkmayın
(Dräger, 0,4 Nm (0,3 lbf ft) ile sıkılmasını önermektedir).

6.5.5 6.5 V şarj edilebilir güç kaynaklarını şarj etme
Şarj edilebilir güç kaynakları, her iki sürüm için uygun Dräger 4 Yollu Şarj 
Cihazı veya sadece telemetri sürümü için Dräger Araç Şarj Cihazı 
kullanılarak şarj edilebilir. Şarj prosedürleri için 4 Yollu Şarj Cihazı veya 
PSS® Merlin® kullanım kılavuzuna bakın.

7 Depolama
– Ürünü ilgili solunum cihazı kullanım kılavuzuna uygun şekilde

saklayın.
– Sistem uzun süre kullanılmayacaksa:

– Güç kaynağını çıkarın (bkz. bölüm 6.5.2).
– Güç kaynağı değiştirilebilir 1.5 V bataryalara sahipse güç

kaynağındaki bataryaları çıkarın (bkz. bölüm 6.5.4).

8 Atık İşlemleri
8.1 Genel
Ürünü, kullanıldığı ülkede yürürlükteki kurallara ve yönetmeliklere uygun 
şekilde atın.

8.2 Atık elektrikli ve elektronik eşyalar (WEEE) 
direktifi

9 Teknik veriler

10 Üretici ve belge bilgileri
 Üretici

Dräger Safety UK Limited
Ullswater Close
Blyth, NE24 4RG
İngiltere
Tel: +44 1670 352 891
Faks: +44 1670 356 266

www.draeger.com

3356871_tr
© Dräger Safety UK Limited
Baskı: 14 – 2021-04 (Baskı: 1 – 2008-04) 
Değişiklik yapılabilir
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Bu ürün yerleşim yeri atığı olarak tasfiye edilmemelidir. Bu nedenle 
yandaki simgeyle işaretlenmiştir.
Dräger, bu ürünü ücretsiz olarak iade alır. Bu konu hakkında bilgi 
almak için ulusal satış organizasyonlarına ve Dräger'e danışabilirsi-
niz.

EOST alarmı
Başlar 60 bar ile 50 bar arasında
Durur 10 bar ile 8 bar arasında
Güç kaynağı
Değiştirilebilir batarya tipi 5 x 1.5 V batarya
Şarj edilebilir 6.5 V NiMH
DSU
Önalarm aktivasyonu 21 ile 25 saniye arasında
Tam alarm aktivasyonu Yaklaşık 8 saniye
Nominal frekans ve güç seviyesi
125 kHz 10 m’de 66 dBμA/m
40 kHz 10 m’de 42 dBμA/m
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