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Bodyguard® 7000Elektroniskt övervakningssystem1 Säkerhetsrelaterad information
– Läs bruksanvisningarna för produkten och tillhörande produkter 

noggrant före användning av produkten.
– Följ bruksanvisningen strikt. Användaren måste till fullo förstå och 

följa instruktionerna. Använd produkten endast för de ändamål som 
anges i avsnitt Avsedd användning (se avsnitt 3.4).

– Släng inte bruksanvisningen. Förvaring och korrekt användning skall 
säkerställas av användaren.

– Endast utbildad och fackkunnig personal får använda denna produkt.
– Lokala och nationella direktiv som gällande produkten skall följas.
– Endast utbildad och fackkunnig personal får kontrollera, reparera och 

underhålla produkten enligt beskrivningen i denna bruksanvisning 
och den tekniska manualen.
Underhållsarbeten som inte beskrivs i denna bruksanvisning eller den 
tekniska manualen får endast utföras av Dräger eller av personal som 
har fått utbildning av Dräger.
Dräger rekommenderar att ett serviceavtal sluts med Dräger.

– Använd endast delar och tillbehör som är Dräger original vid 
underhållsarbete. Annars kan produktens funktion påverkas.

– Produkter med fel eller som saknar delar får ej användas. Utför inga 
ändringar på produkten.

– Informera Dräger vid fel på produkten eller produktdelar.

2 Konventioner i det här dokumentet
2.1 Varningstecknens betydelse
Följande varningstecken används i detta dokument för att informera 
användaren om möjliga faror. Varningstecknens betydelser definieras på 
följande sätt:

2.2 Typografiska konventioner

2.3 Registrerade varumärken

De listade varumärkena är endast registrerade i vissa länder och inte 
nödvändigtvis i det land där detta material säljs.

2.4 Förkortningar

3 Beskrivning
3.1 Produktöversikt
Dräger Bodyguard® 7000 (Bild 1) är ett elektroniskt övervakningssystem 
med en integrerad DSU. Systemet ger visuell och hörbar information om 
andningsapparatens status. Visuella signaler ges av lysdioder på LED-
panelen och på LCD-skärmen på användargränssnittet (Bild 2). 
Ljudsignaler sänds ut från en elektronisk ljudkälla i användargränssnittet. 
Ljudsignalerna kan lätt hållas isär genom olika ljudmönster som skiljer 
mellan olika larmtyper.

Denna produkt är konfigurerad som en knappversion (Bodyguard® 7000) 
eller en som nyckelversion (Bodyguard® 7000T). Den viktigaste 
skillnaden mellan versionstyperna är nödsignalenhetens funktion. 
Knappversionen kan användas när rörelsesensorn för det automatiska 
nödlarmet är inaktiverad. Nyckelversionen kan endast användas när 
rörelsesensorn är aktiverad.

Bild 1  Bodyguard® 7000

Bild 2  Användargränssnitt

3.2 Funktionsbeskrivning
3.2.1 Batterienhet
Batterienheten ansluts till tryckmodulen för att försörja det elektroniska 
övervakningssystemet med ström. De olika batterienhetstyperna som 
finns tillgängliga för Bodyguard® 7000 har 5 utbytbara 1,5 V-batterier 
eller ett enda 6,5 V-uppladdningsbart batteri.

Mer information om batterienheterna och hur varje typ används finns i 
underhållsinformationen (se avsnitt 6.5).

3.2.2 Användargränssnitt
Användargränssnittet har en LCD-skärm som visar cylindertrycket, tiden 
tills visslan aktiveras och annan driftsinformation. Skärmen har en 
bakgrundsbelysning som tänds när en knapp på användargränssnittet 
trycks, när ett larm aktiveras och när ett statusmeddelande visas på 
skärmen. LED-panelen har en grön, två blå och två röda lysdioder som 
lyser eller blinkar för att ge driftsinformation.

Vänster och höger tryckknappar används för att styra driften av det 
elektroniska systemet. Knappfunktionerna beskrivs när de behövs i 
denna bruksanvisning.

En intern ljudsändare avger ljudsignaler för att informera användaren om 
larm från andningsapparater och statusmeddelanden. Ljudmönstren 
omfattar kontinuerliga larm och enskilda eller multipla toner. 
Ljudsändaren använder nyckelöppningarna som förstärkare för att avge 
tydliga, högljudda larmsignaler.

3.2.3 Övervakning av cylindertryck
Tryckmodulen är ansluten till andningsapparatens pneumatiska system 
med högtrycksslangen. Det elektroniska övervakningssystemet visar 
cylindertryck och TTW och ger larmsignaler vid förinställda trycknivåer.

Återstående tid till visselsignalen
TTW är den beräknade tiden i minuter tills EOST-larmet aktiveras. 
Systemet använder andningsapparatens luftcylindertryck och 
användarens aktuella förbrukningshastighet för att beräkna och visa 
TTW. En initial beräkning görs med en standard förbrukningshastighet på 
40 L/min. Beräkningen uppdateras sedan en gång per sekund baserad 
på användarens faktiska förbrukningshastighet (en minsta 
förbrukningshastighet på 40 L/min tillämpas vid beräkningen).

Vid förinställt tryck börjar EOST-larmet (se avsnitt 4.2.3). Den mekaniska 
visslan på andningsapparaten börjar också ungefär samtidigt.

Reträtt-varning
Reträtt-varning är ett alternativt varningsprotokoll som är tillgängligt om 
det är tillämpligt i användarlandet (se avsnitt 4.5.5).

3.2.4 Nödsignalenhet
DSU tillhandahåller automatiska och manuella nödlarm. Det automatiska 
nödlarmet använder en intern rörelsesensor och timer för att mäta tiden 
som användaren har varit orörlig för att indikera att användaren kan vara 
medvetslös eller fastklämd. Rörelsesensorn aktiverar ett förlarm och ett 
larm med förutbestämda intervall när användaren inte rör sig utöver 
normal andningsaktivitet. Det manuella nödlarmet aktiveras genom att 
den manuella larmknappen trycks för att tillkalla hjälp eller 
uppmärksamhet. Larmaktiveringstiderna beskrivs i avsnitt 9 och 
larmmönstren beskrivs i avsnitt 4.2.3.

En begränsning av det automatiska nödlarmet är att rörelsesensorn även 
detekterar rörelse eller vibrationer som användaren utsätts för. Om 
användaren är orörlig men placerad på en rörlig plattform (till exempel på 
rörliga eller vibrerande maskiner) kommer det automatiska nödlarmet 
eventuellt inte att aktiveras.

3.3 Valfria funktioner och utrustning
3.3.1 Dräger PC Link
Dräger PC Link är en RF-kommunikationsenhet och mjukvaruapplikation 
som kan läsa och konfigurera Dräger elektroniska övervakningssystem. 
Konfigurerbara inställningar och parametrar inkluderar larmmönster, 
varningsnivåer, tidpunkter och startalternativ (se avsnitt 4.4.3). Läsbar 
information inkluderar produktidentifieringsdetaljer, firmwareversioner 
och en datalog (se avsnitt 3.3.2).

PC Link kan också läsa och skriva information om användar-ID-kort som 
finns tillgängliga från Dräger för användning med Bodyguard® 7000 (se 
avsnitt 4.5.2). Se PC Link bruksanvisningen för användning eller 
kontakta Dräger för mer information.

 De inställningar som anges i denna bruksanvisning (tryck, 
larmmönster, startalternativ, etc.) är standard 
konfigurationsinställningarna för Bodyguard® 7000.

3.3.2 Datalog
Dataloggen är en post med händelseshistoriken som automatiskt spelas 
in i systemminnet. Dataloggen lagrar ungefär 20 timmar av de senaste 
systemhändelserna (baserad på normal användning av systemet och ett 
standard datalog inspelningsintervall på 20 sekunder). Dataloggen kan 
laddas ner och visas med Dräger PC Link.

3.3.3 Telemetri (Dräger PSS® Merlin®)
Dräger PSS® Merlin® är ett telemetrisystem som kan användas med 
Dräger elektroniska övervakningssystem. När det är installerat övervakar 
och kontrollerar telemetrisystemet andningsapparatens användare. 
Telemetrisystemet använder radiokommunikation för att överföra status- 
och informationssignaler mellan de använda andningsapparaterna och 
ett externt styrkort eller programvarusystem. Se PSS® Merlin® 
bruksanvisningen eller kontakta Dräger för mer information.

3.3.4 Head-up display
Dräger FPS® 7000 HUD är en trådlös head-up display som kan 
användas med Dräger elektroniska övervakningssystem. HUD är en 
batteridriven enhet som passar in i masken och har lysdioder som visar 
andningsapparatens cylindertryck och information om batteristatus. Se 
FPS® 7000 HUD bruksanvisningen eller kontakta Dräger för mer 
information.

3.4 Avsedd användning
Bodyguard® 7000 är avsedd för användning som elektroniskt 
övervakningssystem på kompatibla Dräger-andningsapparater. 
Övervakningssystemet visar exakt cylindertryck och information om 
återstående tid och aktiverar larmsignaler vid kritiska tryck. Den 
integrerade DSU ger tydliga, distinkta och lätt igenkända larmsignaler 
som indikerar att användaren är orörlig eller behöver hjälp eller tillsyn.

3.5 Användning i potentiellt explosiva 
atmosfärer

Bodyguard® 7000 är typtestad som lämplig för användning i potentiellt 
explosiv omgivning. Elektroniska underenheter är ATEX-godkända. Alla 
kombinationer är lämpliga för användning i riskområden upp till och 
inklusive zon 0 och zon 20.

3.6 Information om godkännanden
De europeiska standarder, riktlinjer och direktiv enligt vilka denna produkt 
är godkänd anges i försäkran om överensstämmelse (se försäkran om 
överensstämmelse eller www.draeger.com/product-certificates).

Dessutom överensstämmer produkten med följande regler.
– DSU godkännande: BS 10999:2010 (specifikation för 

nödsignalenheter för brandkår och räddningstjänst). Produkten 
överensstämmer endast med denna standard när den är konfigurerad 
som en nyckelversion.

– RF överensstämmelse: EN 61000-4-3 CE; och 30 V/m till ISO 11452 
del 2.

Varnings-
tecken

Signalord Följder om varningen inte följs

VARNING Potentiell risksituation. Om inte denna 
undviks, kan dödsfall eller svåra per-
sonskador orsakas.

OBSERVERA Potentiell risksituation. Att inte und-
vika denna risk kan leda till person-
skador. Kan också användas som 
varning för icke fackmässig använd-
ning.

NOTERING Potentiell risksituation. Om denna inte 
undviks kan skador på produkten eller 
miljön orsakas.

► En triangel används i säkerhetsföreskrifterna för att indikera möj-
liga sätt att undvika faran.

En informationssymbol används för anteckningar och ytterligare 
användbar information.

1. Numrerade avsnitt indikerar att informationen är sekventiell.

– Stycken som inleds med tankstreck indikerar att informationen 
inte är sekventiell.

Varumärke Varumärkets ägare
Bodyguard® Dräger
Duracell® Duracell U.S. Operations, Inc.
FPS® Dräger
Merlin® Dräger
PSS® Dräger

Förkortning Förklaring
DSU Nödsignalenhet
EOST Utgången livslängd
HUD Head-up display
ID Identitet
Lampa Lysdiod
LCD LCD-skärm
RF Radiofrekvens
TTR Återstående tid för reträtt
TTW Återstående tid till visselsignalen

41
13

7

1 Användargränssnitt
2 Anslutningskabel
3 Säkerhetsbatterihållare (används inte på Bodyguard® 7000)
4 Tryckmodul
5 Batterienhet
6 Högtrycksslang

41
13

8

7 Cylindertryck
8 Höger knapp
9 TTW i minuter
10 Nyckel
11 LED-panel
12 Manuell larmknapp
13 LCD-skärm
14 Vänster knapp
15 Radiella segment
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3.7 Produktmärkning och symboler
3.7.1 Serienummer
Produktens serienummer är markerad på tryckmodulen och 
användargränssnittet i formatet BRMY-1234 MM/YY, där MM/YY är 
månad och tillverkningsår. Tryckmodulen har en ytterligare 5-siffrig 
ändelse som är serienumret för den interna HUD-sändarenheten.

3.7.2 LCD skärmsymboler

4 Drift
4.1 Förberedelser för användning

NOTERING
LCD-skärmen har en extern offerskärm som är en avtagbar genomskinlig 
skärm. Offerskärmen kan vara försedd med en tunn flexibel skyddsfolie. 
Ta bort folien innan du använder skärmen för första gången. Avlägsna 
inte offerskärmen.

1. Utför ett okulärtest (se avsnitt 6.2).
2. Sätt ihop och förbered andningsapparaten för användning enligt 

beskrivningen i produktens bruksanvisning.
– Vid uppmaning att utföra en funktionskontroll av 

andningsapparaten, ska Bodyguard® 7000 funktionskontrollen 
genomföras (se avsnitt 6.3).

3. Sätt på andningsapparaten enligt beskrivningen i bruksanvisningen.
– När cylinderventilen öppnas, körs självtestet och 

uppstartssekvenserna och sedan kopplar systemet till det aktiva 
läget.

4. DSU automatiskt nödlarm:
– Nyckelversion: Ta bort nyckeln för att aktivera rörelsesensorn.
– Knappversion: Ta bort nyckeln om rörelsesensorn är nödvändig.

4.2 Vid användning
4.2.1 Användarfunktioner

 All elektronisk utrustning kan drabbas av tillfälliga funktionsstörningar 
om de utsätts för höga nivåer av RF-strålning. Systemet arbetar utan 
prestanda- eller funktionsförlust när RF-strålningen har avlägsnats.

– Kontrollera regelbundet LCD-skärmen för att verifiera cylindertrycket 
och TTW.
– Cylindertryck och TTW indikeras digitalt på den normala 

driftskärmen (Bild 3). Ungefärligt cylindertryck indikeras också av 
de radiella segmenten på skärmen.

Bild 3  Normal arbetsskärm

– Tryck på den manuella larmknappen för att tillkalla nödhjälp eller 
assistans .

– För att tända skärmens bakgrundsbelysning, tryck och släpp snabbt 
vänster- eller högerknappen.
– Med den högra knappen kan även all lagrad användar-ID-

information rullas.

4.2.2 Larm och statusmeddelanden

 VARNING
Användare ska vara på en säker plats innan EOST-larmet och den 
mekaniska visslan börjar ljuda.
► Evakuera genast till ett säkert område när visslan ljuder vid 

användningen.

– Den gröna lysdioden på användargränssnittet blinkar varje sekund för 
att indikera aktivt läge.

– Om rörelsesensorns förlarm aktiveras och inte behövs, flytta 
användargränssnittet för att avbryta larmet. Använd inte knapparna 
för att stänga av förlarmet.

– Om rörelsesensorns larm aktiveras, avbryts larmet enligt följande:
– Nyckelversion: sätt in nyckeln. När nyckeln är isatt är systemet 

inte i aktivt läge. Det är i ett icke-operativt läge och det finns ingen 
visning av återstående tid till visselsignalen

– Knappversion: tryck samtidigt på vänster- och högerknapparna 
tills larmet slutar.

– Om ett lågt batteri  eller batterifel  visas, ljuder ett larm var 
9 sekund.
– När ett lågt batteri indikeras för första gången kan 

andningsapparaten fortfarande användas säkert i upp till 
2 timmar. Dräger rekommenderar dock att batterierna byts ut eller 
laddas vid första tillfället då larmet visas (se avsnitt 6.5).

– När ett batterifel visas, evakuera omedelbart till ett säkert område.

4.2.3 Larmmönster
Förlarmmönster
Ett 3-tonlarm med ökande volym avges från användargränssnittet och 
bakgrundsbelysningen på LCD-skärmen blinkar.

Fullt larmmönster
En högfrekvent upprepande larmton avges från användargränssnittet och 
de röda och blå lysdioderna på användargränssnittet blinkar.
– Symbol  visas under automatiska nödlarm.
– Symbol  visas under manuella nödlarm.

EOST larmmönster
Ett periodiskt högfrekvent larm sänds från användargränssnittet. De röda 
och blå lysdioderna på användargränssnittet blinkar och ett område till 
vänster på LCD-skärmen blinkar rött. Den mekaniska visslan på 
andningsapparaten börjar också ungefär samtidigt.

4.2.4 Telemetri och reträtt-varning
Symbolerna som används under telemetri (PSS® Merlin®) och reträtt-
varningsåtgärder visas i avsnitt 3.7.2.
– Se avsnitt 4.5.5 för en beskrivning av reträtt-varningen och 

symbolerna.
– Se PSS® Merlin® bruksanvisningen för en beskrivning av 

telemetrifunktionen och symbolerna.

4.3 Efter användning

 VARNING
Avtagning av andningsapparaten i en farlig andningsmiljö är inte säkert.
► Tag inte av andningsapparaten tills du befinner dig i en miljö där det 

går att andas säkert.

1. Avlägsna andningsapparaten enligt beskrivningen i bruksanvisningen 
som medföljer andningsapparaten.

2. Stäng av det elektroniska systemet (se avsnitt 4.4.5).
3. Utför proceduren efter användning som beskrivs i underhållstabellen 

(se avsnitt 6.1).

4.4 Grundläggande driftsfunktioner
4.4.1 Självtest och uppstartsekvenser
Systemet slås på när batterienheten är monterad, när vänsterknappen 
trycks in, när nyckeln tas bort eller när det pneumatiska systemet 
trycksätts. Varje gång det slås på (med eller utan luftcylinder monterad) 
körs självtest- och uppstartsekvenserna.

4.4.2 Självtest
Under självtestet ljuder larmtoner, lysdioderna och skärmen blinkar och 
startsekvensen körs.
– När systemet har klarat självtestet kopplar det till det aktiva läget (se 

avsnitt 4.4.4).
– Om systemet misslyckas med självtestet indikeras ett av följande fel.

– På skärmen visas ett kors  och en felkod. Anteckna felkoden 
och kontakta Dräger.

– På skärmen visas ett lågt batteri  eller ett batterifel  och 
stänger av. Se felsökning (avsnitt 5) för att åtgärda fel.

4.4.3 Uppstartsekvens
Uppstartsekvensen tillhandahåller information och alternativ för 
användaren varje gång systemet slås på. Sekvensen kan konfigureras 
med Dräger PC Link (se avsnitt 3.3.1), och endast de förkonfigurerade 
alternativen och informationerna visas under uppstart.

Standard uppstartsekvens
Uppstartsekvensen som visas i detta avsnitt är standardinställningen för 
Bodyguard® 7000.
1. Väntesymbolen  och sedan fortsätt symbol  visas när systemet 

utför självtestet.
2. Symbolen för cylindertyp  eller  visas och den valda cylindertypen 

indikeras. Om mer än en cylindertyp lagras i systemminnet kan 
användaren välja önskad cylinder från de tillgängliga alternativen (se 
avsnitt 4.5.3).

3. Elektroniskt läckagetest  visas för att låta användaren utföra  
andningsapparatens pneumatiska system (se avsnitt 6.3.1).

4. Rörelsesensor aktiverad  eller inaktiverad  visas för att indikera 
status av det automatiska nödlarmets rörelsesensor.

Andra konfigurerbara startalternativ
– Användar-ID  möjliggör att information om användaren laddas upp 

från ett användar-ID-kort till systemminnet (se avsnitt 4.5.2).
– Batteritillstånd  indikerar batterienhetens laddningstillstånd med de 

radiella segmenten på användargränssnittets skärm. Batteritillståndet 
kallas också för ”bränslemätare”.

– Tysta larmet  låter användaren välja larm med reducerad volym för 
användning inom ett begränsat utrymme, t.ex. en 
kemikalieskyddsdräkt eller en reparationsverkstad (se avsnitt 4.5.4).

4.4.4 Aktivt läge
Aktivt läge är det viktigaste driftläget för det elektroniska 
övervakningssystemet. När systemet är i aktivt läge är de elektroniska 
övervaknings- och varningsfunktionerna i drift. Aktivt läge indikeras av 
följande.
– Normal driftskärm (Bild 3) visas i användargränssnittet.
– Den gröna lysdioden på användargränssnittet blinkar varje sekund.

 När nyckeln fortfarande är isatt vid en nyckelversion är systemet inte i 
aktivt läge. Det är i ett icke-operativt läge: TTW visas inte på LCD-
skärmen, men cylindertrycket visas.

4.4.5 Stänga av det elektroniska systemet
Systemet kan inte stängas av förrän cylindertrycket som anges i 
användargränssnittet är under ett förinställt värde. Stäng cylinderventilen 
och töm det pneumatiska systemet helt innan du försöker stänga av.

Nyckelversion
– Efter normal användning med avlägsnad nyckel: sätt tillbaka nyckeln.
– Om systemet aktiverades med nyckeln isatt (till exempel under 

funktionstestning): tryck och håll ned vänster knapp tills 
retursymbolen  tillfälligt visas och släpp sedan omedelbart 
knappen.

Knappversion
– Tryck och håll ned höger- och vänsterknapparna tills skärmen rensas 

och släpp sedan omedelbart knapparna. Om nyckeln har avlägsnats 
ska den sättas tillbaka.

4.5 Ytterligare start- och driftsfunktioner
4.5.1 Allmänt
Funktionerna i detta avsnitt är endast tillgängliga om de är 
förkonfigurerade i systemet. Mer information om konfigurerbara 
inställningar och funktioner finns i avsnitt 3.3.1.

4.5.2 Användar-ID (rullningsdata)
Information om användaren (t.ex. användarnamn, enhetsnamn och 
stationsnummer) kan laddas upp från ett användar-ID-kort till 
systemminnet. När informationen har lagrats, kan informationen rullas på 
skärmen genom att trycka på högerknapp under användning. 
Rullningshastigheten kan konfigureras med Dräger PC Link (se 
avsnitt 3.3.1).

Ladda upp information från ett användar-ID-kort
1. Håll användar-ID-kortet på baksidan av användargränssnittet, direkt 

bakom skärmen.
2. Tryck på vänsterknappen för att aktivera uppstartsekvensen.
3. När användar-ID-symbolen  visas, tryck på vänster knapp innan 

alla radiella segment slocknar.
– Skärmen tänds kort, och systemet laddar upp data från användar-

ID-kortet till systemminnet.
– När dataöverföringen är klar, visas bock-symbolen .

4. Tryck på och släpp den högra knappen för att kontrollera att 
uppladdade data är korrekta.
– Användar-ID rullar från höger till vänster över skärmen.

5. Upprepa proceduren om informationen är ofullständig eller felaktig.
6. Stäng av det elektroniska systemet (se avsnitt 4.4.5) vid behov.

4.5.3 Cylinderval
Om mer än en cylindertyp lagras i systemminnet kan användaren välja 
önskad cylindertyp under uppstart enligt följande.
1. Tryck på vänsterknappen för att aktivera uppstartsekvensen.
2. När cylindertyp symbolen  eller  visas, tryck på vänster knapp 

innan de radiella segmenten släcks.
– På skärmen visas nästa lagrade cylindertyp och de radiella 

segmenten slocknar medsols.
– Cylinderstorleken och trycket växlar på skärmen (Bild 4 visar en 

9,0 liter, 300 bar cylinder).

Bild 4  Skärm för cylinderval

3. Innan de radiella segmenten släcks, tryck på höger knapp för att 
bläddra mellan de lagrade cylindertyperna.

4. När önskad cylindertyp visas, tryck omedelbart på vänster knapp för 
att bekräfta valet.
– Uppstartsekvensen startar om, och den valda cylindertypen visas 

under sekvensen.
5. Stäng av det elektroniska systemet (se avsnitt 4.4.5) vid behov.

4.5.4 Tysta larmet
Tyst larmet låter användaren välja larm med reducerad volym för att 
arbeta i ett begränsat utrymme, t.ex. en kemikalieskyddsdräkt eller en 
reparationsverkstad. Välj tyst larm enligt följande.
1. Tryck på vänsterknappen för att aktivera uppstartsekvensen.
2. När Tyst larm symbolen  visas, tryck på höger knapp innan de 

radiella segmenten släcks.

Allmänna symboler
Lågt batteri Tryck in höger knapp

Batteri eller laddningsfel Vänta

Batteri laddat Tidpunkt för läckagetest

Lågt cylindertryck Läckagetest klarat / ventila-
tionssystem

Manuellt nödlarm Läckagetest misslyckat

Automatiskt nödlarm Användar-ID

Klarat eller fullständigt Cylindertyp - singel

Misslyckat eller avbrutet Cylindertyp - dubbel

Utför läckagetest Återställ eller återgå

Öppna ventilen Tysta larmet

Välj ventil PC-link läge

Telemetri symboler
Aktiv kommunikation Fel

Förlorad kommunikation Evakuera

Frivilligt tillbakadragande

Reträtt-varningssymboler
TTR Ankomstpunkt

Reträtt
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– Larmvolymen reduceras endast för den aktuella åtgärden. 
Systemet återställer automatiskt till full larmvolym när det är 
stängs av.

4.5.5 Reträtt-varning och tid att för reträtt
Reträtt-varning är ett alternativt varningsprotokoll som kan användas om 
det är tillämpligt i användarlandet. När systemet är konfigurerat för reträtt-
varning beräknar systemet ett reträtt-tryck och TTR på några minuter. 
Tiden för reträtt visas på skärmen med användargränssnittet med TTR-
symbolen . När cylindertrycket sjunker till reträtt-trycket informeras 
användaren genom ljudsignaler och visuella signaler.

Det finns två beräkningsmetoder för reträtt-tryck.
– Initialt reträtt-tryck. Vid öppning av cylinderventilen är reträtt-trycket 

normalt 2/3 av starttrycket. (Starttrycket är det initiala trycket som 
mäts när cylindern öppnas.)

Till exempel: ett 300 bar starttryck = 200 bar initialt reträtt-tryck.
– Uppdragets reträtt-tryck. Innan cylindertrycket når det initiala 

reträtt-trycket kan bäraren hela tiden ställa in ett ankomsttryck vid 
uppdragets ankomstpunkt. Systemet beräknar sedan reträtt-trycket 
som: (starttrycket minus ankomsttrycket) multiplicerat med 2.

Till exempel: med ett starttryck på 298 bar och ett ankomsttryck 
på 230 bar:
(298 - 230) x 2 = 136 bar uppdragets reträtt-tryck.

 Om det beräknade reträtt-trycket är mindre än 60 bar, använder 
systemet ett standard reträtt-tryck på 60 bar.

Använda reträtt-varningen
1. Öppna cylinderventilen.

– Det initiala reträtt-trycket beräknas och TTR  visas på skärmen.
2. Vid uppdragets ankomstpunkt, tryck och håll ned vänster knapp i mer 

än 3 sekunder.
– Ankomstsymbolen  visas i ungefär 1 sekund när systemet 

beräknar uppdragets reträtt-tryck. Den nya TTR  visas sedan på 
skärmen.

3. När reträtt-trycket nås ljuder en periodisk larmton och reträtt-
symbolen  visas.

4. Bekräfta larmet genom att trycka på och släppa högerknappen.
– Användargränssnittets skärm ändras för att visa TTW.

Tidig reträtt. För att avbryta reträtt-varningen innan reträtt-trycket 
uppnås, tryck och håll ner högerknappen tills reträtt-symbolen  visas. 
TTR avbryts och användargränssnittets skärm ändras för att visa TTW.

5 Problemlösning
Felsökningsguiden tillhandahåller feldiagnoser och information om 
åtgärder som är tillämplig för användare av andningsapparaten. 
Ytterligare information om felsökning finns i bruksanvisningen som 
medföljer utrustningen.

När felsökningsguiden visar mer än ett fel eller en lösning, utför 
reparationsåtgärderna i den ordning som de står i tabellen. Kontakta 
servicepersonal eller Dräger om symptomet kvarstår efter att alla 
åtgärder har vidtagits.

6 Underhåll
6.1 Underhållstabell
Utför underhåll och testa produkten i enlighet med underhållstabellen och 
registrera alla service- och testdetaljer.

Se även bruksanvisningen för tillhörande andningsutrustning. Ytterligare 
underhåll kan krävas i det land där utrustningen används för att 
säkerställa överensstämmelse med nationella bestämmelser.

6.2 Okulärtest
Kontrollera att alla delar av produkten är rena och oskadade. Typiska 
tecken på skador som kan påverka produktens funktion är stötskador, 
nötning, skärskador, rost och missfärgningar. Rapportera skadorna till 
Drägers underhållspersonal och använd inte utrustningen förrän felen har 
åtgärdats.

6.3 Funktionstest
Om systemet inte fungerar som beskrivet eller om någon felindikering 
visas, avsluta testet och konsultera felsökningsinformationen (avsnitt 5) 
för åtgärder.
1. Tryck på vänster knapp.

– Självtest- och uppstartssekvenserna körs och systemet antar det 
aktiva läget.

2. Tryck och släpp vänster- eller högerknappen.
– Bakgrundsbelysningen tänds i cirka 3 sekunder.

3. Tryck på den manuella larmknappen .
– Det fulla larmet aktiveras (se avsnitt 4.2.3) med den manuella 

larmsymbolen  på skärmen.
4. Stäng av larmet.

– Nyckelversion: Avlägsna och sätt tillbaka nyckeln.
– Knappversion: Tryck samtidigt på vänster- och högerknapparna 

tills larmet slutar.
5. Avlägsna nyckeln.
6. Starta användargränssnittet.

– Efter 21 till 25 sekunder aktiveras förlarmet (se avsnitt 4.2.3).
7. Flytta användargränssnittet för att avbryta larmet.
8. Starta användargränssnittet igen och ignorera förlarmet.

– Efter cirka 8 sekunder med förlarm aktiveras larmet (se 
avsnitt 4.2.3) med den automatiska larmsymbolen på skärmen.

9. Avbryt larmet och fortsätt till högtrycks läckagetestet.
– Nyckelversion: sätt in nyckeln.
– Knappversion: Tryck samtidigt på vänster- och högerknapparna 

tills larmet slutar.

6.3.1 Högtrycks läckagetest
1. Se till att nyckeln sitter i för att förhindra att det automatiska nödlarmet 

aktiveras.
2. Tryck på vänsterknappen för att aktivera uppstartsekvensen.
3. När symbolen för läckagetest  visas, tryck på vänster knapp.

– Öppna ventil symbolen  visas och radiella segment börjar 
stängas medurs.

4. Öppna genast cylinderventilen. Öppna cylinderventilen innan det 
sista radiella segmentet slocknar eller uppstartsekvensen startar om.
– En ton ljuder, och symbolerna stäng ventil  och tryck på höger 

knapp  visas omväxlande.
5. Stäng omedelbart cylinderventilen och tryck på höger knapp.

– En ton ljud, tryckstabilisering startar, väntsymbolen  visas och 
de radiella segmenten slocknar medsols. 
– Om cylindertrycket är mycket lågt och faller under ett förinställt 

gränsvärde under tryckstabilisering, visas lågtrycksymbolen  
kort och uppstartsekvensen startar om.

– När stabiliseringen är klar ljuder en ton och symbolen för 
läckagetest-tidpunkt  visas. De radiella segmenten släcks 
medsols under läckagetestet.

6. När testtiden har gått ut ljuder en ton och testresultatet visas.
– Läckagetest klarat . Observera följande anmärkning och 

fortsätt med test av visslan.

 Symbolen för ett klarat läckagetest visas i upp till 3 minuter när de 
radiella segmenten slocknar medsols. Visseltestet måste vara 
avklarat innan alla radiella segment släcks eller 5 toner ljuder och 
uppstartsekvensen startar om.

– Läckagetest misslyckat . Stäng cylinderventilen, töm systemet 
helt och undersök och reparera läckaget (se avsnitt 5).

6.3.2 Visseltest
1. Släpp långsamt trycket enligt följande:

– System med positivt tryck: Täck utloppsporten på 
andningsventilen med handflatan och tryck på frontknappen. Lyft 
försiktigt handflatan för att släppa ut trycket långsamt.

– Normala system: Tryck på frontknappen för att släppa ut trycket 
långsamt.

2. Observera visslans aktiveringstryck.
– EOST larm (se avsnitt 4.2.3) och andningsapparatens mekaniska 

vissla måste börja inom intervallet 60 bar till 50 bar.

 EOST larm och den mekaniska visslan börjar eventuellt inte 
samtidigt på grund av systemtoleranser.

3. Fortsätt att släppa trycket långsamt.
– Vid cirka 10 till 8 bar slutar EOST-larmet och den mekaniska 

visslan.
– När systemet är helt tömt visas symbolen öppen ventil , de 

radiella segmenten slocknar medsols, sedan visar skärmen 
0 (noll) bar.

4. Stäng av det elektroniska systemet (se avsnitt 4.4.5).

6.4 Rengöring
Rengör produkten enligt anvisningarna i den tillhörande 
andningsapparatens bruksanvisning och observera följande.
– LCD-skärmen har en extern offerskärm som är en avtagbar 

genomskinlig skärm. Ta bort och rengör offerskärmen vid behov.
– Avlägsna batterienheten (se avsnitt 6.5.2) och rengör 

strömförsörjningen, batteripolarna och bärramens urtag.
– Efter rengöring ska delarna sättas ihop igen och ett funktionstest 

genomföras (se avsnitt 6.3).
– Kontakta servicepersonal eller Dräger om ytterligare demontering 

eller mer noggrann rengöring av produkten krävs.

6.5 Batterienhet
6.5.1 Batterienhetstyper
Batterienhet med 5 utbytbara 1,5 V-batterier
– Används endast med icke-telemetri versioner.
– Den beräknade batteritiden är cirka 12 månader baserad på 1 timmes 

användning per dag1).
– Batterienheten levereras med batterierna monterade.

Batterienhet med ett enda 6,5 V laddningsbart batteri
– Den laddningsbara batterienheten finns i två versioner.

– Telemetri-versionen(Bild 5, del 1) har en slitsad fästskruv. Denna 
version är endast installerad på telemetri (PSS® Merlin®) 
andningsapparater. Den beräknade batteritiden är ungefär 
8 timmar mellan laddningarna1).

– Den icke-telemetriska versionen (Bild 5, del 2) har ett sexkant 
uttag med en manipuleringssäker plugg. Denna version är endast 
installerad på icke-telemetri andningsapparater. Den beräknade 
batteritiden är ungefär 50 timmar mellan laddningarna1).

– Batterienheten är inte fulladdat när det levereras. Ladda 
batterienheten före användning (se avsnitt 6.5.5).

– Dräger rekommenderar en batterihälsokontroll var sjätte månad. En 
Dräger 4-vägs laddare krävs för denna uppgift (kontakta Dräger för 
mer information).

 Om batterienhetstypen ändras från en utbytbar batterityp till en 
laddningsbar typ, eller vice versa, krävs en Bodyguard® 
konfigurationsuppdatering med Dräger PC Link. Ändringar av 
batterienhetstypen gäller endast andningsapparater utan telemetri.

Bild 5  Laddningsbara batterienhets versioner

6.5.2 Avlägsna batterienheten

 OBSERVERA
Skruven i telemetri-versionen (Bild 5, del 1) är oförlorbar. Försök att ta 
bort skruven från batterienhetens hölje kan skada batterienheten.
► Försök inte ta bort skruven från batterienhetens hölje.

 OBSERVERA
Skruven i den icke-telemetriska versionen (Bild 5, del 2) är utrustad med 
en manipuleringssäker plugg för att förhindra att skruven tas bort.
► Försök inte att ta bort den manipuleringssäkra pluggen eller att lossa 

skruven.

 En avlägsningsnyckel (Dräger artikelnummer 3356667) levereras med 
andningsapparaten.

1. Lossa skruven moturs med ett lämpligt mynt, gäller endast för 
telemetri-versionen (Bild 5, del 1).

2. Sätt in och tryck ner avlägsningsnyckeln (Bild 6).
3. Avlägsna batterienheten.

Bild 6  Avlägsna batterienheten

6.5.3 Installera batterienheten

 VARNING
Exponerade batterikontakter kan orsaka risk för explosion eller brand 
genom gnistbildning.
► Installera en telemetri-version (Bild 5, del 1) endast på en 

andningsapparat som är utrustad med ett PSS® Merlin® modem.
► Installera endast på en icke-telemetri version om kontaktskyddet (Bild 

5, del 3) är säkert och oskadat.

1. Kontrollera batterienheten och tryckmodulen och se till att 
batteripolarna och tätningskanten är rena och oskadade. Kontakta 
servicepersonal eller Dräger om det finns några skador.

Symptom Fel Åtgärd
Läckagetest miss-
lyckat 

Löst eller smutsigt 
anslutningsstycke

Koppla loss, rengör och 
anslut kopplingarna igen

Felaktig slang eller kom-
ponenter

Ersätt delar och tillbehör 
som kan bytas av använ-
daren

Lågt batteri Låg spänning batterien-
het

Byt ut batterierna eller 
ladda batteriet snarast1) 
(se avsnitt 6.5)

1) När ett lågt batteri indikeras för första gången kan andningsapparaten fortfa-
rande användas säkert i upp till 2 timmar.

Batterifel Fel batterienhet monte-
rad

Montera korrekt batterien-
het

Felaktig batterienhet 
monterad

Byt ut batterienheten

Självtest misslycka-
des  med felkod

Bodyguard® 7000 fel Anteckna felkoden (A, E, 
F, P, eller S) och kontakta 
Dräger

Det går inte att 
starta instrumentet.

Mycket låg spänning i 
batterienheten

Byt ut batterierna eller 
ladda batterienheten (se 
avsnitt 6.5)

Dålig anslutning batte-
rienhet

Inspektera och rengör bat-
terienheterna och tryck-
modulen (se avsnitt 6.4). 
Kontakta servicepersonal 
eller Dräger om ett fel 
föreligger

Lågt cylindertryck Ladda luftcylindern helt
Avstängning funge-
rar inte

Tryckavläsningen är inte 
under det förinställda 
värdet

Stäng cylinderventilen och 
töm det pneumatiska sys-
temet helt

Nyckelfel Byt ut nyckeln
Batterienhetens 
skjutlås flyttas inte 
till låst position

Smutsiga, skadade eller 
felaktiga komponenter

Försök att åtgärda felet i 
följande ordning:
– Tryck ner batterienhe-

ten stadigt
– Avlägsna och rengör 

batterienheten och 
bärramens urtag och 
försök igen

– Byt ut batterienheten 
och försök igen

Komponent/system Uppgift Efter 
använd

ning

Varje 
månad

Varje 
halvår

Komplett system Okulärtest (se 
avsnitt 6.2)

O O

Funktionstest (se 
avsnitt 6.3)

O O

Rengöring (se 
avsnitt 6.4)

O

6,5 V laddningsbar 
batterienhet

Hälsokontroll1)

1) En Dräger 4-vägs laddare krävs för denna uppgift (kontakta Dräger för mer 
information).

O

1) Batterienhetens faktiska livslängd beror på systemets drifttid, larmfrekvens, 
omgivningstemperatur och användning av bakgrundsbelysning. En liten mängd 
batteriladdning förbrukas när systemet är avstängt.
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2. Sätt i batterienheten i bärramens urtag (Bild 7).

Bild 7  Sätta in batterienheten

3. Placera tummarna ovanpå de två skruvarna, tryck ner ordentligt så att 
batterienheten går i lås(Bild 8).

Bild 8  Tryck ned batterienheten

4. Samtidigt som du trycker ned, kontrollera att de två skjutlocken flyttar
till låst position, sett genom de två nyckelhålen som visas (Bild 9).
– När batterienheten ansluts ljuder en ton och uppstartsekvensen

börjar (se avsnitt 4.4.3).

Bild 9  Kontrollera spärrarna

5. Endast telemetri-versioner (Bild 5, del 1): dra åt skruven (för hand)
med ett lämpligt mynt tills det bottnar i urtaget och en märkbar ökning
av vridkraften känns. Dra inte åt för hårt för att inte orsaka skador.

6.5.4 Byta ut 1,5 V batterierna

 VARNING
Risk för explosion, brand eller kemiska risker.
► Batterierna får inte tas bort eller bytas ut i områden där det föreligger

risk för explosion eller antändlighet.
► Utsätt inte batterierna för värmekällor och försök inte ladda upp icke

laddningsbara batterier. Se till att batteripolerna inte kortsluts.
► Använd endast den rekommenderade batteritypen. Byt ut alla

batterier vid samma tillfälle och blanda inte nya och gamla batterier.

NOTERING
Risk för miljöskador. Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med 
nationella eller lokala föreskrifter. Mer information kan erhållas från lokala 
avfallsorganisationer.

Använd endast följande godkända batterityper.
– Industrial by Duracell® LR6 (1,5 V)
– Duracell® Simply LR6 (1,5 V)

1. Ta bort batterienheten (se avsnitt 6.5.2).
2. Ta bort de 8 skruvarna (Bild 10) med en 2,5 mm sexkantnyckel.

Bild 10  Byta ut 1,5 V batterierna

3. Avlägsna batterilocket.
4. Ta ur batterierna.
5. Installera en ny uppsättning batterier, observera polariteten som är

märkt i batterienheten.
6. Kontrollera tätningsringen inuti batterilocket. Kontakta Dräger eller

servicepersonal om tätningsringen behöver bytas.
7. Sätt tillbaka batterilocket och dra åt skruvarna. Dra inte åt för hårt

(Dräger rekommenderar åtdragning till 0,4 Nm (0,3 lbf ft)).

6.5.5 Laddning av 6,5 V laddningsbara batterienheter
Laddningsbara batterienheter kan laddas med Dräger 4-vägsladdare för 
båda versionerna, eller Dräger fordonsladdaren endast för telemetri-
versionen. För laddningsprocedurer, se bruksanvisningarna till 4-
vägsladdaren eller PSS® Merlin®.

7 Förvaring
– Förvara produkten i enlighet med tillhörande andningsapparats

bruksanvisning.
– Om systemet inte kommer att användas under en längre tid:

– Ta bort batterienheten (se avsnitt 6.5.2).
– Om batterienheten har utbytbara 1,5 V-batterier, avlägsna

batterierna från batterienheten (se avsnitt 6.5.4).

8 Avfallshantering
8.1 Allmänt
Kassera produkten i enlighet med gällande regler och förordningar i 
användningslandet.

8.2 Direktivet om avfall som utgörs av eller 
innehåller elektrisk och elektronisk 
utrustning (WEEE)

9 Tekniska data

10 Information om tillverkare och 
dokument

 Tillverkare
Dräger Safety UK Limited
Ullswater Close
Blyth, NE24 4RG
United Kingdom
Tel: +44 1670 352 891
Fax: +44 1670 356 266

www.draeger.com

3356874_sv
© Dräger Safety UK Limited
Utgåva: 14 – 2021-04 (Utgåva: 1 – 2008-04) 
Med förbehåll för ändringar
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Denna produkt får inte kastas som hushållsavfall. Den betecknas 
därför med symbolen nedan.
Produkten kan kostnadsfritt returneras till Dräger. Information om 
detta fås från de nationella återförsäljarna samt från Dräger.

EOST-larm
Start 60 bar till 50 bar
Slut 10 bar till 8 bar
Strömförsörjning
Utbytbart batteri typ 5 x 1,5 V batteri
Uppladdningsbart batteri 6,5 V NiMH
DSU
Förlarm aktivering 21 till 25 sekunder
Larm aktivering Ca 8 sekunder
Nominell frekvens och effektnivå
125 kHz 66 dBμA/m vid 10 m
40 kHz 42 dBμA/m vid 10 m
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