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Bodyguard® 7000Elektroninen valvontajärjestelmä1 Turvallisuustietoja
– Lue tämä käyttöohje ja tuotteen kanssa käytettävien muiden 

tuotteiden käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
– Noudata käyttöohjetta tarkasti. Käyttäjän on ymmärrettävä nämä 

ohjeet täydellisesti ja noudatettava niitä tarkoin. Tuotetta saa käyttää 
vain kohdassa Käyttötarkoitus mainittuun tarkoitukseen (katso 
kohta 3.4).

– Käyttöohjetta ei saa hävittää. Varmista, että käyttäjät huolehtivat sen 
säilytyksestä ja asianmukaisesta käytöstä.

– Vain koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö saa käyttää tätä 
tuotetta.

– Tätä tuotetta koskevia paikallisia ja maakohtaisia määräyksiä on 
noudatettava.

– Tuotteen saa tarkastaa ja sille saa suorittaa korjaus- ja 
kunnossapitotöitä ainoastaan koulutettu ja ammattitaitoinen 
henkilöstö tässä käyttöohjeessa ja teknisessä käsikirjassa kuvatulla 
tavalla.
Huoltotyöt, joita ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa tai teknisessä 
käsikirjassa, saa suorittaa vain Dräger tai Drägerin kouluttamat 
ammattihenkilöt.
Dräger suosittelee huoltosopimuksen solmimista Dräger-huollon 
kanssa.

– Huollossa saa käyttää vain alkuperäisiä Dräger-osia ja -tarvikkeita. 
Muussa tapauksessa tuote ei välttämättä enää toimi oikein.

– Älä käytä viallisia tai epätäydellisiä tuotteita. Tuotteeseen ei saa 
tehdä muutoksia.

– Ilmoita Drägerille tuotteessa tai sen osissa ilmenevistä vioista tai 
puutteista.

2 Käyttöohjeen esitystavat
2.1 Varoitusten merkitykset
Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia varoituksia ilmoittamaan 
käyttäjälle mahdollisista vaaroista. Varoitusten merkitykset ovat 
seuraavat:

2.2 Tekstityskäytäntöjä

2.3 Rekisteröidyt tavaramerkit

Tässä mainitut tavaramerkit on rekisteröity vain tietyissä maissa, eivätkä 
välttämättä siinä maassa, jossa tätä tuotetta myydään.

2.4 Lyhenteet

3 Kuvaus
3.1 Tuotteen yleiskuvaus
Dräger Bodyguard® 7000 (Kuva 1) on elektroninen valvontajärjestelmä, 
jossa on sisäänrakennettu merkinanto- ja varoituslaite. Järjestelmä antaa 
visuaalista ja akustista tietoa paineilmahengityslaitteen tilasta. 
Visuaaliset signaalit näytetään LED-paneelissa olevilla LED-valoilla sekä 
käyttöliittymän LCD-näytössä (Kuva 2). Akustiset signaalit tuotetaan 
käyttöliittymässä olevalla elektronisella äänilähteellä. Akustiset signaalit 
ovat helposti tunnistettavissa muuttuvista äänikuvioistaan eri 
hälytystyyppien erottamiseksi.

Tuote on konfiguroitu joko painikeversioksi (Bodyguard® 7000) tai 
estoavainversioksi (Bodyguard® 7000T). Suurin ero näiden versioiden 
välillä on merkinanto- ja varoituslaitteen toiminnassa. Painikeversiota voi 
käyttää, kun automaattisen hätähälytyksen liikeanturi on passivoitu. 
Estoavainversiota voi käyttää vain liikeanturi aktivoituna.

Kuva 1  Bodyguard® 7000

Kuva 2  Käyttöliittymä

3.2 Ominaisuudet
3.2.1 Virtalähde
Virtalähde yhdistetään painemoduuliin. Virtalähde huolehtii elektronisen 
valvontajärjestelmän virransaannista. Malliin Bodyguard® 7000 on 
saatavissa virtalähteitä, jotka sisältävät joko viisi 1,5 V:n paristoa tai 
yhden 6,5 V:n akun.

Lisätietoja virtalähteistä ja niiden käytöstä on huolto-ohjeissa (katso 
kohta 6.5).

3.2.2 Käyttöliittymä
Käyttöliittymässä on LCD-näyttö, joka näyttää säiliöpaineen, ajan 
vihellyksen aktivointiin ja muita toimintatietoja. Näytön taustavalo syttyy, 
kun käyttöliittymän painiketta painetaan, hälytys aktivoituu tai näyttöön 
tulee tilaviesti. LED-paneelissa on yksi vihreä, kaksi sinistä ja kaksi 
punaista LEDiä, jotka näyttävät toimintatietoja palamalla tai vilkkumalla.

Vasemman- ja oikeanpuoleisilla painikkeilla hallitaan elektronisen 
järjestelmän toimintoja. Painikkeiden toiminnot on kuvattu tämän 
käyttöohjeen soveltuvissa kohdissa.

Sisäinen äänilähde tuottaa äänimerkkejä, jotka ilmoittavat käyttäjälle 
hengityslaitteen hälytyksistä ja tilaviesteistä. Äänimerkit  voivat 
muodostua esimerkiksi yhtäjaksoisesta hälytysäänestä taikka yhdestä tai 
useammasta erillisestä äänestä. Äänilähde käyttää avaimenreikää 
vahvistinkammiona selvien ja voimakkaiden hälytyssignaalien 
tuottamiseksi.

3.2.3 Säiliöpaineen valvonta
Painemoduuli liitetään hengityslaitteen paineilmajärjestelmään 
korkeapaineletkulla. Elektroninen valvontajärjestelmä näyttää 
säiliöpaineen ja ajan käyttöajan umpeutumiseen sekä antaa 
hälytyssignaaleja, kun ennalta asetetut painetasot saavutetaan.

Jäljellä oleva käyttöaika
Jäljellä oleva käyttöaika on laskennallinen aika minuutteina jäljellä olevan 
käyttöajan umpeutumisen ilmaisevan hälytyksen aktivoitumiseen. 
Järjestelmä laskee ja näyttää jäljellä olevan käyttöajan ilmasäiliön 
paineen ja hengityslaitteen käyttäjän hetkellisen ilmankulutuksen 
perusteella. Alkulaskelmassa käytetään kulutuksen oletusarvoa 
40 L/min. Laskelma päivittyy tämän jälkeen kerran sekunnissa käyttäjän 
todellisen kulutuksen mukaan (laskelmaan sovelletaan kulutuksen 
vähimmäisarvoa 40 L/min).

Kun ennalta asetettu paine saavutaan, käyttöajan loppumisesta 
varoittava hälytys aktivoituu (katso kohta 4.2.3). Suunnilleen samaan 
aikaan aktivoituu myös paineilmahengityslaitteen mekaaninen pilli.

Vetäytymishälytys
Vetäytymishälytys on vaihtoehtoinen varoitusprotokolla, joka on 
käytettävissä, mikäli protokollan käyttö on mahdollista järjestelmän 
käyttömaassa (katso kohta 4.5.5).

3.2.4 Merkinanto- ja varoituslaite
Merkinanto- ja varoituslaite tuottaa automaattisia ja manuaalisia 
hätähälytyksiä. Automaattinen hätähälytys käyttää sisäistä liikeanturia ja 
ajastinta mittaamaan aikaa, jonka käyttäjä on ollut liikkumattomana., , 
Tämä voi olla merkki siitä, että käyttäjä on tajuton tai loukussa. Liikeanturi 
aktivoi esihälytyksen ja päähälytyksen ennalta määritellyin aikavälein, 
mikäli käyttäjä ei liiku normaalin hengitysliikkeen lisäksi. Manuaalinen 
hätähälytys aktivoidaan painamalla manuaalista hälytyspainiketta, jotta 
käyttäjä voi pyytää apua tai  herättää ympäristössä oleskelevien 
henkilöiden huomion. Hälytyksen aktivointiajat on ilmoitettu luvussa 9 ja  
hälytystyypit luvussa 4.2.3.

Automaattisen hätähälytyksen rajoituksena on se, että liikeanturi 
havaitsee käyttäjään kohdistuvan liikkeen tai tärinän. Jos käyttäjä on 
liikkumattomana liikkuvalla alustalla (esimerkiksi liikkuvan tai tärisevän 
koneiston päällä), automaattinen hätähälytys ei ehkä aktivoidu.

3.3 Valinnaiset lisävarusteet ja laitteet
3.3.1 Dräger PC Link
Dräger PC Link on RF-viestintälaite ja ohjelmistosovellus, joka pystyy 
lukemaan ja konfiguroimaan elektroniset Dräger-valvontajärjestelmät. 
Muutettavissa oleviin asetuksiin ja parametreihin kuuluvat 
hälytystyyppien, varoitustasojen, ajastimen ja käynnistysvaihtoehtojen 
asetukset (katso kohta 4.4.3). Luettavissa oleviin tietoihin kuuluvat 
tuotteen tunnistetiedot, laitteisto-ohjelman versio ja tietoloki (katso 
kohta 3.3.2).

PC Link voi myös lukea käyttäjien tunnistekorttien tietoja ja kirjoittaa 
tietoja käyttäjien tunnistekortteihin, joita saa Drägeriltä Bodyguard® 7000 
-laitteeseen (katso kohta 4.5.2). Katso lisätietoja PC Link -laitteen 
käyttöohjeesta tai ota yhteyttä Drägeriin.

 Tässä käyttöohjeessa ilmoitetut asetukset (paineet, hälytystyypit, 
käynnistysvaihtoehdot jne.) ovat Bodyguard® 7000 -laitteen 
oletusasetuksia.

3.3.2 Tietoloki
Tietoloki on tapahtumahistoriatiedosto, joka tallentuu automaattisesti 
järjestelmän muistiin. Tietolokiin tallentuvat viimeisimmät 
järjestelmätapahtumat noin 20 tunnin ajalta (perustuen järjestelmän 
tyypilliseen käyttöön ja tietolokin 20 sekunnin oletustallennusväliin). 
Tietolokin voi ladata, ja sitä voi katsella Dräger PC Link -laitteella.

3.3.3 Telemetria (Dräger PSS® Merlin®)
Dräger PSS® Merlin® on telemetriajärjestelmä, jota voi käyttää Drägerin 
elektronisten valvontajärjestelmien kanssa. Kun telemetriajärjestelmä on 
asennettu, se valvoo ja ohjaa paineilmahengityslaitteiden käyttäjiä, jotka 
toimivat onnettomuuspaikalla. Telemetriajärjestelmä lähettää tila- ja 
tietosignaaleja radioviestintää käyttäen hengityslaitteiden käyttäjien ja 
onnettomuuspaikan ulkopuolella sijaitsevan ilmoitinkeskuksen tai 
ohjelmistojärjestelmän välillä. Katso lisätietoja PSS® Merlin® -
järjestelmän käyttöohjeesta tai ota yhteyttä Drägeriin.

3.3.4 HUD-näyttö (Head-up display)
Dräger FPS® 7000 HUD on langaton head-up-näyttö, jota voi käyttää 
Drägerin elektronisten valvontajärjestelmien kanssa. HUD on naamarin 
sisäpuolelle sopiva paristokäyttöinen laite, jonka LEDit näyttävät tietoja 
hengityslaitteen säiliöpaineesta ja paristojen tai akun tilasta. Katso 
lisätietoja FPS® 7000 HUD -laitteen käyttöohjeesta tai ota yhteyttä 
Drägeriin.

3.4 Käyttötarkoitus
Bodyguard® 7000 on tarkoitettu käytettäväksi elektronisena 
valvontajärjestelmänä yhteensopivien Dräger-paineilmahengityslaitteiden 
kanssa. Valvontajärjestelmä antaa tarkat tiedot säiliöpaineesta ja jäljellä 
olevasta ajasta ja aktivoi hälytyssignaalit paineen ollessa kriittinen. 
Sisäänrakennettu merkinanto- ja varoituslaite tuottaa hälytyssignaaleja, 
jotka ovat selkeitä, erotettavissa helposti toisistaan helposti 
tunnistettavissa.. Näiden hälytyssignaalien tehtävänä on ilmaista laitteen 
käyttäjän liikkumattomuus, avun tarveavun tai kiinnittää lähistöllä 
oleskelevien henkilöiden huomio.

3.5 Käyttö räjähdysvaarallisessa ympäristössä
Bodyguard® 7000 on tyyppitestattu sopivaksi räjähdysvaarallisiin 
ympäristöihin. Elektronisilla alijärjestelmillä on ATEX-hyväksyntä. Kaikki 
yhdistelmät sopivat käytettäviksi vaarallisilla alueilla (alueet 0–20).

3.6 Hyväksyntätiedot
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on lueteltu ne eurooppalaiset 
standardit, ohjeet ja direktiivit, joiden mukaisesti tämä tuote on hyväksytty 
(katso vaatimustenmukaisuusvakuutus tai www.draeger.com/product-
certificates).

Varoitus-
merkki

Huomiosana Noudattamatta jättämisen seurauk-
set

VAROITUS Ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen. 
Jos sitä ei vältetä, seurauksena voi 
olla kuolema tai vakava loukkaantumi-
nen.

HUOMIO Ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen. 
Jos sitä ei vältetä, seurauksena voi 
olla loukkaantuminen. Voidaan käyt-
tää myös varoittamaan vaarallisista 
menettelytavoista.

HUOMAUTUS Ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen. 
Jos sitä ei vältetä, seurauksena voi 
olla tuotteen vaurioituminen tai ympä-
ristövahinko.

► Turvallisuusohjeiden yhteydessä käytettävä kolmio ilmaisee vaa-
rojen välttämiseksi käytettävissä olevat mahdollisuudet.

Tätä symbolia käytetään huomautusten ja muiden hyödyllisten 
tietojen yhteydessä.

1. Ohjeisiin liittyvät luetelmat on numeroitu, mikäli yksittäisillä koh-
dilla on määrätty järjestys.

– Ohjeisiin liittyvissä luetelmissa käytetään ajatusviivoja, mikäli lue-
telman kohdilla ei ole määrättyä järjestystä.

Tavaramerkki Tavaramerkin omistaja
Bodyguard® Dräger
Duracell® Duracell U.S. Operations, Inc.
FPS® Dräger
Merlin® Dräger
PSS® Dräger

Lyhenne Selitys
EOST Käyttöajan loppu
HUD HUD-näyttö (Head-up display)
ID Tunniste
LCD Nestekidenäyttö
LED Valodiodi
Merkinanto- 
ja varoitus-
laite

Merkinanto- ja varoituslaite

RF Radiotaajuus
TTR Vetäytymisaika
TTW Hälytykseen kuluva aika

41
13

7

1 Käyttöliittymä
2 Liitäntäkaapeli
3 Varapariston pidin (ei käytetä mallissa Bodyguard® 7000)
4 Painemoduuli
5 Virtalähde
6 Korkeapaineletku
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9 Jäljellä oleva käyttöaika aika minuutteina
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11 LED-paneeli
12 Manuaalinen hälytyspainike
13 LCD-näyttö
14 Vasemman puolen painike
15 Säteittäiset segmentit
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Lisäksi tämä tuote täyttää seuraavien määräysten vaatimukset.
– Merkinanto- ja varoituslaitteen hyväksyntä: BS 10999:2010 

(spesifikaatio palokuntien ja pelastuspalvelujen käyttämille 
merkinanto- ja varoituslaitteille). Tuote täyttää tämän standardin 
vaatimukset vain, kun laite on konfiguroitu estoavainversioksi.

– RF-yhteensopivuus: EN 61000-4-3 CE; ja 30 V/m ISO 11452 osan 2 
mukaan.

3.7 Tuotteen merkinnät ja symbolit
3.7.1 Sarjanumero
Tuotteen sarjanumero on merkitty painemoduuliin ja käyttöliittymään 
muodossa BRMY-1234 KK/VV, jossa KK/VV tarkoittaa 
valmistuskuukautta ja -vuotta. Painemoduulissa on lisäksi 5-numeroinen 
jälkiliite, joka on sisäisen HUD-siirtolaitteen sarjanumero.

3.7.2 LCD-näytön symbolit

4 Käyttö
4.1 Valmistelu käyttöä varten

HUOMAUTUS
LCD-näytössä on kirkas ulkoinen suojalasi, jonka voi irrottaa. 
Suojalasissa saattaa olla ohut joustava suojavaippa. Poista tämä ohut 
suojavaippa ennen ensimmäistä käyttökertaa. Älä irrota suojalasia.

1. Tarkasta laite silmämääräisesti (katso kohta 6.2).
2. Kokoa ja valmistele paineilmahengityslaite tuotteen käyttöohjeessa 

kuvatulla tavalla.
– Kun kehotus hengityslaitteen toimintatestaukseen annetaan, tee 

Bodyguard® 7000 -laitteen toimintatestaus (katso kohta 6.3).
3. Pue paineilmahengityslaite päälle tuotteen käyttöohjeessa kuvatulla 

tavalla.
– Kun säiliöventtiili avataan, järjestelmä suorittaa itsetestauksen ja 

käynnistysvaiheet ja siirtyy sitten aktiiviseen tilaan.
4. Merkinanto- ja varoituslaitteen automaattinen hätähälytys:

– Estoavainversio: irrota estoavain, niin että liikeanturi aktivoituu.
– Painikeversio: irrota estoavain, jos liikeanturia tarvitaan.

4.2 Käytön aikana
4.2.1 Käyttäjätoiminnot

 Kaikki elektroniset laitteet voivat lakata hetkellisesti toimimasta 
altistuessaan voimakkaalle RF-säteilylle. Järjestelmän suoritus- tai 
toimintakyky tai palautuu entiselleen, kun laite ei enää altistu RF-
säteilylle.

– Tarkkaile säiliöpainetta ja jäljellä olevaa käyttöaikaa  säännöllisesti 
LCD-näytöstä.
– Säiliöpaine ja jäljellä oleva käyttöaika näytetään digitaalisesti 

normaalissa toimintanäytössä (Kuva 3). Näytön säteittäiset 
segmentit ilmoittavat lisäksi likimääräisesti säiliöpaineen.

Kuva 3  Normaali toimintanäyttö

– Voit pyytää hätätilanteessa apua painamalla manuaalista 
hälytyspainiketta .

– Kytke näytön taustavalo painamalla lyhyesti vasenta tai oikeaa 
painiketta.
– Painamalla oikeanpuoleista painiketta voit myös selata 

tallennettuja käyttäjätunnistetietoja.

4.2.2 Hälytykset ja tilaviestit

 VAROITUS
Laitteen käyttäjien on oltava turvallisella alueella, ennen kuin käyttöajan 
umpeutumisesta varoittava hälytys ja mekaaninen pilli aktivoituvat.
► Siirry turvalliselle alueelle heti, jos varoitukset annetaan käytön 

aikana.

– Käyttöliittymän vihreä LED vilkkuu sekunnin välein merkkinä 
aktiivitilasta.

– Jos liikeanturin esihälytys aktivoituu eikä sitä tarvita, peruuta hälytys 
liikuttamalla käyttöliittymää. Älä sammuta esihälytystä painikkeilla.

– Jos liikeanturin päähälytys aktivoituu, voit peruuttaa hälytyksen 
seuraavasti:
– Estoavainversio: asenna estoavain. Kun estoavain on asennettu, 

järjestelmä ei ole aktiivitilassa. Järjestelmä ei ole toimintatilassa 
eikä myöskään näytä jäljellä olevaa käyttöaikaa.

– Painikeversio: pidä vasenta ja oikeaa painiketta samanaikaisesti 
painettuna, kunnes hälytys loppuu.

– Jos näytössä näkyy lähes tyhjän pariston  tai paristovirheen  
symboli, hälytysääni kuuluu 9 sekunnin välein.
– Kun varoitus lähes tyhjästä paristosta annetaan ensimmäisen 

kerran, hengityslaitetta on mahdollista käyttää turvallisesti 
enintään kaksi tuntia. Dräger kuitenkin suosittelee vaihtamaan 
paristot tai lataamaan virtalähteen ensi tilassa (katso kohta 6.5).

– Jos paristovirheen ilmoitus annetaan, siirry välittömästi 
turvalliselle alueelle.

4.2.3 Hälytystyypit
Esihälytys
Käyttöliittymästä kuuluu voimistuva 3-ääninen hälytys ja LCD-näytön 
taustavalo vilkkuu.

Päähälytys
Käyttöliittymästä kuuluu korkea toistuva hälytysääni, ja käyttöliittymän 
punaiset ja siniset LEDit vilkkuvat.
– Symboli  näkyy näytössä automaattisten hätähälytysten aikana.
– Symboli  näkyy näytössä manuaalisten hätähälytysten aikana.

Käyttöajan loppumisesta varoittava hälytys
Käyttöliittymästä kuuluu ajoittainen korkeaääninen hälytys. 
Käyttöliittymän punaiset ja siniset LEDit vilkkuvat, ja LCD-näytön 
vasemmalla puolella oleva vyöhyke vilkkuu punaisena. Suunnilleen 
samaan aikaan aktivoituu myös paineilmahengityslaitteen mekaaninen 
pilli.

4.2.4 Telemetria ja vetäytymishälytys
Telemetrian (PSS® Merlin®) ja vetäytymishälytyksen aikana näkyvät 
symbolit on esitetty kohdassa 3.7.2.
– Katso vetäytymishälytyksen toiminnan ja symbolien kuvaus 

kohdasta 4.5.5.
– Katso telemetrian toiminnan ja symbolien kuvaus PSS® Merlin® -

laitteen käyttöohjeesta.

4.3 Käytön jälkeen

 VAROITUS
Hengityslaitteen riisuminen ei ole turvallista paikassa, jossa on vaarallista 
hengittää.
► Älä poista hengityslaitetta ennen kuin olet paikassa, jossa on 

turvallista hengittää.

1. Riisu hengityslaite yltäsi hengityslaitteen käyttöohjeen mukaisesti.
2. Kytke elektroninen järjestelmä pois päältä (katso kohta 4.4.5).
3. Suorita käytön jälkeiset toimet huoltotaulukon mukaisesti (katso 

kohta 6.1).

4.4 Perustoiminnot
4.4.1 Itsetestaus ja käynnistysvaiheet
Järjestelmä kytkeytyy päälle, kun virtalähde asennetaan, kun vasenta 
painiketta painetaan, kun estoavain poistetaan tai kun 
paineilmajärjestelmä paineistetaan. Itsetestaus ja käynnistysvaiheet 
suoritetaan aina, kun järjestelmä kytkeytyy päälle (ilmasäiliö asennettuna 
tai ilman ilmasäiliötä).

4.4.2 Itsetestaus
Itsetestauksen aikana hälytysäänet soivat, LEDit ja näyttö vilkkuvat ja 
käynnistysvaihe käydään läpi.
– Jos järjestelmä läpäisee itsetestauksen, se siirtyy aktiivitilaan (katso 

kohta 4.4.4).
– Jos järjestelmä ei läpäise itsetestausta, jokin seuraavista vioista 

näytetään.
– Näytössä näkyy risti  ja vikakoodi. Merkitse vikakoodi ylös ja ota 

yhteyttä Drägeriin.
– Näytössä näkyy lähes tyhjän pariston  tai paristovirheen  

symboli ja se kytkeytyy pois päältä. Katso korjaustoimenpiteet 
vianmäärityksestä (kohta 5).

4.4.3 Käynnistysvaihe
Käynnistysvaihe antaa käyttäjälle tietoja ja vaihtoehtoja joka kerta, kun 
järjestelmä kytkeytyy päälle. Käynnistysvaiheen voi konfiguroida Dräger 
PC Link -laitteella (katso kohta 3.3.1), ja vain etukäteen konfiguroidut 
vaihtoehdot ja tiedot näytetään käynnistymisen aikana.

Oletuskäynnistysvaihe
Tässä kuvattu käynnistysvaihe on Bodyguard® 7000 -mallin 
oletusasetus.
1. Kun järjestelmä suorittaa itsetestausta, näytössä näkyvät odota-

symboli  ja sen jälkeen testin läpäisyn symboli .
2. Säiliötyypin symboli  tai  ja valittu säiliötyyppi näkyvät näytössä. 

Jos järjestelmän muistiin on tallennettu useampi kuin yksi säiliötyyppi, 
käyttäjä voi valita tarvittavan säiliön saatavilla olevista vaihtoehdoista 
(katso kohta 4.5.3).

3. Elektronisen vuototestin  symboli tulee näyttöön, jotta käyttäjä voi 
tarkistaa hengityslaitteen paineilmajärjestelmän vuotojen varalta 
(katso kohta 6.3.1).

4. Liikeanturin aktivoinnin  tai passivoinnin  symboli ilmoittaa 
automaattisen hätähälytyksen liikeanturin tilan.

Muut konfiguroitavat käynnistysvaihtoehdot
– Käyttäjätunniste  sallii yksikön käyttäjän tietojen lataamisen 

käyttäjän tunnistekortilta järjestelmän muistiin (katso kohta 4.5.2).
– Pariston/akun tila  ilmoittaa virtalähteen lataustilan käyttöliittymän 

säteittäisten segmenttien avulla. Pariston/akun tilan symbolia 
kutsutaan myös "polttoainemittariksi".

– Hiljainen hälytyksen  ansiosta käyttäjä voi pienentää hälytysten 
äänenvoimakkuutta  ahtaissa paikoissa työskentelyä varten (esim. 
käytettäessä järjestelmää kuten kemikaalisuojapuvun sisällä tai 
työskenneltäessä korjaamossa) (katso kohta 4.5.4).

4.4.4 Aktiivitila
Aktiivitila on elektronisen valvontajärjestelmän päätoimintatila. Kun 
järjestelmä on aktiivitilassa, elektroniset valvonta- ja varoitustoiminnot 
ovat toiminnassa. Aktiivitila osoitetaan seuraavasti.
– Käyttöliittymässä näkyy normaali toimintanäyttö (Kuva 3).
– Käyttöliittymän vihreä LED vilkkuu sekunnin välein.

 Jos estoavain on asennettu estoavainversiossa, järjestelmä ei ole 
aktiivitilassa. Kyseessä on tila, jossa järjestelmä ei toimi: ei näytetä LCD-
näyttö ei näytä jäljellä olevaa käyttöaikaa. Säiliöpaine on sitä vastoin 
näytössä.

4.4.5 Elektronisen järjestelmän kytkeminen pois päältä
Järjestelmää ei voi kytkeä pois päältä, ellei käyttöliittymässä ilmoitettu 
säiliöpaine ole ennalta asetetun arvon alapuolella. Sulje säiliöventtiili ja 
päästä paine kokonaan paineilmajärjestelmästä, ennen kuin yrität kytkeä 
järjestelmän pois päältä.

Estoavainversio
– Normaalin käytön jälkeen, kun estoavain on ollut irrotettuna: asenna 

estoavain.
– Jos järjestelmä aktivoitiin estoavain asennettuna (esimerkiksi 

toimintatestauksen aikana): pidä vasenta painiketta painettuna, 
kunnes paluusymboli  näkyy hetken ajan, ja vapauta painike silloin 
välittömästi.

Painikeversio
– Pidä oikean- ja vasemmanpuoleisia painikkeita painettuna, kunnes 

näyttö tyhjenee, ja vapauta painikkeet silloin välittömästi. Jos 
estoavain on poistettu, asenna estoavain.

4.5 Käynnistyksen ja toiminnan lisätoiminnot
4.5.1 Yleistä
Tässä kuvatut toiminnot ovat käytettävissä vain, jos ne on konfiguroitu 
järjestelmään etukäteen. Lisätietoja konfiguroitavista asetuksista ja 
toiminnoista on kohdassa 3.3.1.

4.5.2 Käyttäjätunniste (selattavat tiedot)
Tiedot yksikön käyttäjästä (esim. käyttäjänimi, palokunnan nimi ja 
aseman numero) voi ladata käyttäjän tunnistekortista järjestelmän 
muistiin. Kun tiedot on tallennettu, tiedot vierivät näytössä painettaessa 
käytön aikana oikeanpuoleista painiketta. Vieritysnopeuden voi 
konfiguroida Dräger PC Link -laitteella (katso kohta 3.3.1).

Tietojen lataus käyttäjän tunnistekortilta
1. Pidä käyttäjän tunnistekorttia käyttöliittymän takapuolella, aivan 

näytön takana.
2. Aktivoi käynnistysvaihe painamalla vasenta painiketta.
3. Kun näytössä näkyy käyttäjätunnisteen symboli , paina vasenta 

painiketta ennen kuin kaikki säteittäiset segmentit sammuvat.
– Näyttö valaistuu hetkeksi ja järjestelmä lataa tiedot käyttäjän 

tunnistekortilta järjestelmän muistiin.
– Kun tiedot on ladattu, näyttöön tulee symboli .

4. Tarkista painamalla lyhyesti oikeaa painiketta, että ladatut tiedot ovat 
oikein.
– Käyttäjän tunnistetiedot vierivät näytössä oikealta vasemmalle.

5. Toista toimenpide, jos tiedot ovat epätäydellisiä tai virheellisiä.
6. Kytke elektroninen järjestelmä pois päältä (katso kohta 4.4.5) 

tarvittaessa.

4.5.3 Säiliön valinta
Jos järjestelmän muistiin on tallennettu useampi kuin yksi säiliötyyppi, 
käyttäjä voi valita tarvittavan säiliötyypin käynnistymisen aikana 
seuraavasti.
1. Aktivoi käynnistysvaihe painamalla vasenta painiketta.
2. Kun näytössä näkyy säiliötyypin symboli  tai , paina vasenta 

painiketta ennen kuin säteittäiset segmentit sammuvat.
– Näytössä näkyy seuraava tallennettu säiliötyyppi ja säteittäiset 

segmentit sammuvat myötäpäivään.
– Säiliön koko ja paine vaihtelevat näytössä (Kuva 4 näyttää 

9,0 litran, 300 baarin säiliön).

Kuva 4  Säiliön valintanäyttö

3. Voit selata tallennettuja säiliötyyppejä painamalla oikeanpuoleista 
painiketta, ennen kuin säteittäiset segmentit sammuvat.

Yleiset symbolit
Paristo lähes tyhjä Paina oikeaa painiketta

Paristo- tai latausvirhe Odota

Paristo/akku ladattu Vuototesti käynnissä

Alhainen pullon paine Vuototesti läpäisty / järjestel-
män tyhjennys

Manuaalinen hätähälytys Vuototesti epäonnistui

Automaattinen hätähälytys Käyttäjätunniste

Läpäisty tai valmis Säiliötyyppi – yksinkertainen

Epäonnistui tai peruutettu Säiliötyyppi – kaksinkertainen

Suorita vuototesti Nollaa tai palaa

Avaa venttiili Hiljainen hälytys

Sulje venttiili PC Link -tila

Telemetrian symbolit
Aktiivinen tiedonsiirto Syy

Tiedonsiirto katkennut Evakuoi

Vapaaehtoinen vetäytyminen

Vetäytymishälytyksen symbolit
Vetäytymiseen jäljellä oleva 
aika

Saapumispiste

Vetäydy
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4. Kun näytössä näkyy haluttu säiliötyyppi, paina heti vasenta painiketta 
vahvistaaksesi valinnan.
– Käynnistysvaihe alkaa uudelleen ja valittu säiliötyyppi näytetään 

sen aikana.
5. Kytke elektroninen järjestelmä pois päältä (katso kohta 4.4.5) 

tarvittaessa.

4.5.4 Hiljainen hälytys
Hiljainen hälytys sallii käyttäjän valita äänenvoimakkuudeltaan 
hiljaisemmat hälytykset ahtaissa paikoissa (kuten kemikaalisuojapuvun 
sisällä tai korjaamossa) työskentelyä varten. Valitse hiljainen hälytys 
seuraavasti.
1. Aktivoi käynnistysvaihe painamalla vasenta painiketta.
2. Kun näytössä näkyy hiljaisen hälytyksen symboli , paina oikeaa 

painiketta ennen kuin säteittäiset segmentit sammuvat.
– Hälytyksen äänenvoimakkuus pienenee vain nykyisen 

käyttökerran osalta. Kun järjestelmä kytketään pois päältä, se 
palaa automaattisesti täydelle hälytysäänelle.

4.5.5 Vetäytymishälytys ja vetäytymisaika
Vetäytymishälytys on vaihtoehtoinen varoitusprotokolla, joka on 
käytettävissä, mikäli protokollan käyttö on mahdollista järjestelmän 
käyttömaassa. Kun järjestelmään on konfiguroitu vetäytymishälytys, 
järjestelmä laskee vetäytymispaineen ja vetäytymiseen jäljellä olevan 
ajan minuutteina. Vetäytymisaika näkyy käyttöliittymän näytössä 
vetäytymiseen jäljellä olevan ajan symbolin  kanssa. Kun säiliöpaine 
laskee vetäytymispaineeseen, käyttäjälle ilmoitetaan tästä visuaalisilla ja 
akustisilla signaaleilla.

Vetäytymispaineen laskentamenetelmiä on kaksi.
– Alkuperäinen vetäytymispaine. Kun säiliöventtiili avataan, 

vetäytymispaineeksi tulee oletusarvoisesti 2/3 aloituspaineesta. 
(Aloituspaine on alkuperäinen paine, joka mitataan avattaessa säiliö.)

Esimerkki: aloituspaine 300 bar = alkuperäinen vetäytymispaine 
200 bar.

– Tehtävän vetäytymispaine. Ennen kuin säiliöpaine saavuttaa 
alkuperäisen vetäytymispaineen, käyttäjä voi asettaa 
saapumispaineen tehtävän saapumispisteessä. Järjestelmä laskee 
silloin vetäytymispaineen uudelleen seuraavasti: (alkupaine miinus 
saapumispaine) kertaa 2.

Esimerkki: alkupaine 298 bar ja saapumispaine 230 bar:
(298 - 230) x 2 = 136 bar on tehtävän vetäytymispaine.

 Jos laskettu vetäytymispaine on alle 60 bar, järjestelmän 
vetäytymispaineeksi tulee oletusarvoisesti 60 bar.

Vetäytymishälytyksen käyttö
1. Avaa säiliöventtiili.

– Järjestelmä laskee alkuperäisen vetäytymispaineen, ja 
vetäytymiseen jäljellä oleva aika  näkyy näytössä.

2. Kun saavut tehtävään, pidä vasenta painiketta painettuna yli 
3 sekunnin ajan.
– Saapumisen symboli  näkyy näytössä noin sekunnin ajan, kun 

järjestelmä laskee tehtävän vetäytymispaineen. Sen jälkeen uusi 
vetäytymiseen jäljellä oleva aika  tulee näyttöön.

3. Kun vetäytymispaine saavutetaan, ajoittainen hälytysääni kuuluu, ja 
näyttöön tulee vetäytymisen symboli .

4. Kuittaa hälytys painamalla ja vapauttamalla oikea painike.
– Käyttöliittymän näyttöön tulee vetäytymiseen jäljellä oleva aika.

Aikainen vetäytyminen. Jos haluat peruuttaa vetäytymishälytyksen 
ennen kuin vetäytymispaine saavutetaan, pidä oikeaa painiketta 
painettuna, kunnes näyttöön tulee vetäytymisen symboli . 
Vetäytymiseen jäljellä oleva aika peruuntuu, ja käyttöliittymän näyttöön 
tulee jäljellä oleva käyttöaika.

5 Ongelmanratkaisu
Vianmääritysohjeessa esitetään vianmäärityksen ja 
korjaustoimenpiteiden tiedot, jotka koskevat hengityslaitteen käyttäjiä. 
Lisätietoja vianmäärityksestä on laitteiden mukana tulleissa 
käyttöohjeissa.

Mikäli vian aiheuttajia tai korjausohjeita on enemmän kuin yksi, suorita 
korjaustoimet taulukossa mainitussa järjestyksessä. Ota yhteyttä 
huoltohenkilöstöön tai Drägeriin, mikäli vika ei korjaannu, vaikka kaikki 
korjaustoimenpiteet on tehty.

6 Huoltaminen
6.1 Huoltotaulukko
Huolla ja testaa tuote huoltotaulukon mukaisesti ja kirjaa ylös kaikki 
huollon ja testauksen yksityiskohdat.

Katso myös paineilmahengityslaitteen käyttöohjetta. 
Lisähuoltotoimenpiteet voivat olla välttämättömiä, mikäli käyttömaan 
kansalliset määräykset sitä edellyttävät.

6.2 Silmämääräinen tarkastus
Tarkasta, että tuotteen kaikki osat ovat puhtaita ja ehjiä. Tyypillisiä 
merkkejä vaurioista, jotka voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan, ovat 
lommot, hankaumat, viillot, ruoste ja värin muuttuminen. Ilmoita 
vaurioista huoltohenkilöstölle tai Drägerille äläkä käytä laitetta, ennen 
kuin viat on korjattu.

6.3 Toiminnan tarkastus
Jos järjestelmä ei toimi kuvauksen mukaisesti tai jos vikailmoituksia 
esiintyy, lopeta testaus ja katso korjaustoimenpiteet vianmääritystiedoista 
(kohta 5).
1. Paina vasenta painiketta.

– Järjestelmä suorittaa itsetestauksen ja käynnistysvaiheet ja siirtyy 
aktiivitilaan.

2. Paina lyhyesti vasenta tai oikeaa painiketta.
– Taustavalo palaa noin 3 sekunnin ajan.

3. Paina manuaalista hälytyspainiketta .
– Päähälytys aktivoituu (katso kohta 4.2.3) ja näytössä näkyy 

manuaalisen hälytyksen symboli .
4. Lopeta hälytys.

– Estoavainversio: irrota estoavain ja asenna se uudelleen.
– Painikeversio: pidä vasenta ja oikeaa painiketta samanaikaisesti 

painettuna, kunnes hälytys loppuu.
5. Irrota estoavain.
6. Pidä käyttöliittymää liikkumattomana.

– Esihälytys aktivoituu 21–25 sekunnin jälkeen (katso kohta 4.2.3).
7. Peruuta hälytys liikuttamalla käyttöliittymää.
8. Pidä käyttöliittymää jälleen liikkumattomana ja anna esihälytyksen 

soida.
– Kun esihälytys on kestänyt noin 8 sekuntia, päähälytys aktivoituu 

(katso kohta 4.2.3) ja näytössä näkyy automaattisen hälytyksen 
symboli.

9. Peruuta hälytys ja jatka korkeapainevuototestiin.
– Estoavainversio: asenna estoavain takaisin.
– Painikeversio: pidä vasenta ja oikeaa painiketta samanaikaisesti 

painettuna, kunnes hälytys loppuu.

6.3.1 Korkeapainevuototesti
1. Varmista, että estoavain on asennettu, niin että automaattinen 

hätähälytys ei aktivoidu.
2. Aktivoi käynnistysvaihe painamalla vasenta painiketta.
3. Kun näyttöön tulee vuototestin symboli , paina vasenta painiketta.

– Näyttöön tulee venttiilin avauksen symboli  ja säteittäiset 
segmentit alkavat sammua myötäpäivään.

4. Avaa säiliöventtiili välittömästi. Avaa säiliöventtiili ennen kuin 
viimeinen sädesegmentti sammuu, muuten käynnistysjakso alkaa 
uudelleen.
– Ääni kuuluu ja näytössä vuorottelevat venttiilin sulkemisen 

symboli  ja oikean painikkeen painamisen symboli .
5. Sulje säiliöventtiili välittömästi ja paina oikeaa painiketta.

– Ääni kuuluu, paineen vakautuminen alkaa, odotussymboli  tulee 
näyttöön ja säteittäiset sammuvat myötäpäivään. 
– Jos säiliöpaine on erittäin alhainen ja laskee ennalta asetetun 

raja-arvon alle paineen vakautumisen aikana, alhaisen 
paineen symboli  näkyy lyhyesti näytössä ja käynnistysvaihe 
alkaa uudelleen.

– Kun paineen vakautuminen on päättynyt, kuuluu merkkiääni, ja 
näytössä näkyy vuototestin symboli . Säteittäiset segmentit 
sammuvat myötäpäivään vuototestijakson aikana.

6. Kun jakso on valmis, kuuluu merkkiääni ja näytössä näkyy testin 
tulos.
– Vuototesti läpäisty . Ota huomioon seuraavaa huomautus ja 

jatka vihellystestiin.

 Vuototestin läpäisyn symboli näkyy näytössä enintään 3 minuutin 
ajan, kun sädesegmentit sammuvat myötäpäivään. Vihellystesti 
täytyy tehdä valmiiksi ennen kuin kaikki sädesegmentit sammuvat, 
muuten kuuluu 5 merkkiääntä ja käynnistysvaihe alkaa uudelleen.

– Vuototesti epäonnistui . Sulje säiliöventtiili, ilmaa järjestelmä 
kokonaan ja tutki ja korjaa vuoto (katso kohta 5).

6.3.2 Pillin testaus
1. Vapauta paine hitaasti seuraavalla tavalla:

– Positiivisen paineen järjestelmä: peitä hengitysventtiilin lähtöportti 
kämmenellä ja paina etupainiketta. Vapauta painetta hitaasti 
nostamalla kättä hieman.

– Negatiivisen paineen järjestelmä: vapauta painetta hitaasti 
painamalla etupainiketta.

2. Tarkkaile pillin hälytyksen aktivointipainetta.
– Käyttöajan loppumisesta varoittavan hälytyksen (katso 

kohta 4.2.3) ja hengityslaitteen mekaanisen pillin hälytyksen 
täytyy alkaa alueella 60 bar - 50 bar.

 Käyttöajan loppumisesta varoittava hälytys ja mekaaninen pilli 
eivät ehkä aktivoidu samaan aikaan järjestelmän toleranssien takia.

3. Jatka paineen vapauttamista hitaasti.
– Paineen ollessa noin 10 bar - 8 bar käyttöajan loppumisesta 

varoittava hälytys ja mekaanisen pillin hälytys loppuvat.
– Kun paine on päästetty järjestelmästä kokonaan, venttiilin 

avauksen symboli  tulee näyttöön, säteittäiset segmentit 
sammuvat myötäpäivään, minkä jälkeen näytössä on 
0 (nolla) bar.

4. Kytke elektroninen järjestelmä pois päältä (katso kohta 4.4.5).

6.4 Puhdistus
Puhdista tuote paineilmahengityslaitteen käyttöohjeiden mukaisesti ja 
huomioi seuraavat seikat.
– LCD-näytössä on kirkas ulkoinen suojalasi, jonka voi irrottaa. Irrota ja 

puhdista suojalasi tarvittaessa.
– Irrota virtalähde (katso kohta 6.5.2) ja puhdista virtalähde, 

paristojen/akun liitännät ja takalevyn syvennys.
– Kokoa osat puhdistuksen jälkeen ja testaa toiminta (katso kohta 6.3).
– Ota yhteyttä huoltohenkilöstöön tai Drägeriin, jos muu purkaminen on 

tarpeen tai tuote on puhdistettava perusteellisemmin.

6.5 Virtalähde
6.5.1 Virtalähteen tyypit
Virtalähde, jossa 5 vaihdettavaa 1,5 V:n paristoa
– Käytetään vain sellaisten versioiden kanssa, joissa ei ole telemetriaa.
– Paristojen arvioitu käyttöikä on noin 12 kuukautta 1°päivittäisen 

käyttötunnin perusteella.1).
– Virtalähde toimitetaan paristot asennettuina.

Virtalähde, jossa yksi 6,5 V:n akku
– Ladattavia virtalähteitä on kahta eri versiota.

– Telemetriaversiossa (Kuva 5, kohta 1) on uritettu kiinnitysruuvi. 
Tämä versio on asennettu vain telemetrialla (PSS® Merlin®) 
varustettuihin hengityslaitteisiin. Akun arvioitu käyttöaika on noin 
8 tuntia latausten välillä1).

– Ei-telemetriaversioissa (Kuva 5, kohta 2), on kuusikulmainen 
kanta, johon on asennettu luvattomien muutosten tekemisen 
estävä tulppa. Tämä versio on asennettu vain hengityslaitteisiin, 
joissa ei ole telemetriaa. Akun arvioitu käyttöaika on noin 50 tuntia 
latausten välillä1).

– Virtalähdettä ei toimiteta täyteen ladattuna. Lataa virtalähde ennen 
käyttöä (katso kohta 6.5.5).

– Dräger suosittelee tarkastamaan akun kunnon 6 kuukauden välein. 
Tässä tarvitaan Dräger 4-tielaturia (lisätietoja antaa Dräger).

 Jos virtalähteen tyyppiä vaihdetaan paristoversiosta akkuversioon tai 
päinvastoin, Bodyguard®-konfiguraatio on päivitettävä Dräger PC Link -
laitteella. Virtalähteen tyyppiä  voi vaihtaa vain, jos hengityslaitteessa  ei 
ole telemetriatoimintoa.

Kuva 5  Ladattavien virtalähteiden versiot

6.5.2 Virtalähteen irrotus

 HUOMIO
Telemetriaversion ruuvi (Kuva 5, nro 1) on lukittu. Jos ruuvia yritetään 
irrottaa virtalähteen kotelosta, virtalähde voi vaurioitua.
► Älä yritä irrottaa ruuvia virtalähteen kotelosta.

 HUOMIO
Versiossa ilman telemetriatoimintoa (Kuva 5, nro 2) on luvattomien 
muutosten tekemisen estävä tulppa, joka estää ruuvin irrottamisen.
► Älä yritä irrottaa luvattomien muutosten tekemisen estävää tulppaa tai 

avata ruuvia.

Vika Syy Korjaus
Vuototesti epäon-
nistui 

Irrallinen tai likainen liitin Irrota ja puhdista liittimet 
ja liitä ne uudelleen

Viallinen letku tai vialli-
set osat

Vaihda käyttäjän vaihdet-
tavissa olevat varaosat ja 
lisävarusteet

Paristo lähes tyhjä Virtalähteen jännite 
alhainen

Vaihda paristot tai lataa 
virtalähde ensi tilassa1) 
(katso kohta 6.5)

Paristovirhe Väärä virtalähde asen-
nettu

Asenna sopiva virtalähde

Viallinen virtalähde 
asennettu

Vaihda virtalähde

Itsetestaus epäon-
nistui  ja vikakoodi

Bodyguard® 7000 -vika Merkitse vikakoodi (A, E, 
F, P tai S) muistiin ja ota 
yhteyttä Drägeriin

Ei kytkeydy päälle Virtalähteen jännite erit-
täin alhainen

Vaihda paristot tai lataa 
virtalähde (katso 
kohta 6.5)

Virtalähteen huono lii-
täntä

Tarkista ja puhdista virta-
lähde ja painemoduulin 
paristojenliitännät (katso 
kohta 6.4). Ota yhteyttä 
huoltohenkilöstöön tai 
Drägeriin, jos havaitset 
vaurioita.

Alhainen pullon paine Täytä paineilmasäiliö 
kokonaan

Ei kytkeydy pois 
päältä

Painelukema ei ole 
ennalta asetetun arvon 
alapuolella

Sulje säiliöventtiili ja 
päästä paine paineilma-
järjestelmästä.

Estoavaimen vika Vaihda estoavain
Virtalähteen lukot 
eivät siirry lukittuun 
asentoon

Likaiset, vaurioituneet 
tai vialliset osat

Yritä korjaustoimenpiteitä 
seuraavassa järjestyk-
sessä:
– Paina virtalähdettä 

voimakkaasti alaspäin
– Irrota ja puhdista virta-

lähde ja takalevyn 
syvennys ja yritä 
uudelleen

– Vaihda virtalähde ja 
yritä uudelleen

1) Kun varoitus lähes tyhjästä paristosta/akusta annetaan ensimmäisen kerran, 
hengityslaitetta on mahdollista käyttää turvallisesti enintään kaksi tuntia.

Osa/järjestelmä Toimenpide Käytön 
jälkeen

Kuu-
kausit-

tain

6 kuu-
kauden 
välein

Koko järjestelmä Silmämääräinen tar-
kastus (katso 
kohta 6.2)

O O

Toimintatestaus 
(katso kohta 6.3)

O O

Puhdistus (katso 
kohta 6.4)

O

6,5 V:n akkuvirtalähde Kuntotarkastus1)

1) Tässä tarvitaan Dräger 4-tielaturia (lisätietoja antaa Dräger).

O

Vika Syy Korjaus

1) Virtalähteen paristojen todellinen käyttöikä riippuu järjestelmän käyttöajasta, 
hälytysten tiheydestä, ympäristön lämpötilasta ja taustavalon käytöstä. Kun jär-
jestelmä on kytketty pois päältä, paristovirtaa kuluu yhä pieni määrä.
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Bodyguard® 7000
Elektroninen valvontajärjestelmä

 Hengityslaitteen mukana toimitetaan irrotusavain (Dräger-osanumero 
3356667).

1. Avaa ruuvi kiertämällä sitä vastapäivään sopivan kolikon avulla vain
telemetriaversioissa (Kuva 5, kohta 1).

2. Aseta irrotusavain paikalleen ja paina alas (Kuva 6).
3. Irrota virtalähde.

Kuva 6  Virtalähteen irrotus

6.5.3 Virtalähteen asennus

 VAROITUS
Paljaat paristojen/akkujen liitännät voivat aiheuttaa räjähdysvaaran tai 
tulipalon vaaran kipinöinnin seurauksena.
► Asenna vain telemetriaversio (Kuva 5, kohta 1) hengityslaitteeseen,

joka on varustettu PSS® Merlin® -modeemilla.
► Asenna ei-telemetriaversio vain, jos liitäntöjen kansi (Kuva 5, kohta 3) 

on tiukasti kiinni ja vahingoittumaton.

1. Tarkasta virtalähde ja painemoduuli ja varmista, että paristojen
liitännät ja tiivistereuna ovat puhtaat ja vahingoittumattomat. Ota
yhteyttä huoltohenkilöstöön tai Drägeriin, jos vaurioita esiintyy.

2. Aseta virtalähde takalevyn syvennykseen (Kuva 7).

Kuva 7  Virtalähteen asennus

3. Aseta peukalot kahden ruuvin päälle ja paina lujasti alaspäin
lukitaksesi virtalähteen paikoilleen (Kuva 8).

Kuva 8  Virtalähteen painaminen alas

4. Varmista alas painaessasi, että kaksi liukulukkoa siirtyvät lukittuun
asentoonsa kahden avaimenreiän läpi katsottuna kuvassa esitetyllä
tavalla (Kuva 9).
– Kun virtalähde kiinnittyy, kuuluu merkkiääni ja käynnistysvaihe

alkaa (katso kohta 4.4.3).

Kuva 9  Lukkojen tarkistus

5. Vain telemetriaversio (Kuva 5, kohta 1): kiristä ruuvia sopivalla
kolikolla, kunnes se pohjaa syvennykseen ja kääntämiseen tarvitaan
tuntuvasti enemmän voimaa. Älä kiristä liikaa, sillä se aiheuttaa
vaurioita.

6.5.4 1,5 V:n paristojen vaihto

 VAROITUS
Räjähdysvaara, tulipalon vaara tai kemiallinen vaara.
► Älä poista tai asenna paristoja räjähtävässä tai helposti syttyvässä

ympäristössä.
► Älä altista paristoja lämmönlähteille, älä yritä ladata ei-ladattavia

paristoja äläkä oikosulje pariston napoja.
► Käytä vain suositeltuja paristotyyppejä, vaihda paristot

yhteensopivina sarjoina äläkä sekoita tai käytä samaan aikaan uusia
ja käytettyjä paristoja.

HUOMAUTUS
Vaara ympäristölle. Hävitä käytetyt paristot kansallisten tai paikallisten 
määräysten mukaisesti. Lisätietoja saa paikallisilta 
jätteidenkäsittelylaitoksilta.

Käytä ainoataan hyväksyttyjä paristotyyppejä.
– Industrial by Duracell® LR6 (1,5 V)
– Duracell® Simply LR6 (1,5 V)

1. Irrota virtalähde (katso kohta 6.5.2).

2. Irrota 8 ruuvia (Kuva 10) käyttämällä 2,5 mm:n kuusikulmaista
avainta.

Kuva 10  1,5 V:n paristojen vaihto

3. Poista paristokotelon kansi.
4. Poista paristot.
5. Asenna uudet paristot noudattamalla pakkauksen sisällä olevia

napaisuuden merkintöjä.
6. Tarkasta paristokannen sisäpuolen tiivisterengas. Ota yhteyttä

Drägeriin tai huoltohenkilöstöön, jos tiivisterengas täytyy vaihtaa.
7. Asenna paristokansi ja kiristä ruuvit. Älä kiristä liikaa (Dräger

suosittelee kiristystiukkuutta 0,4 Nm (0,3 lbf ft)).

6.5.5 6,5 V:n  akuilla varustettujen virtalähteiden lataaminen
Ladattavat virtalähteet voi ladata käyttämällä Drägerin 4-tielaturia 
kummankin version kohdalla tai Drägerin autolaturia vain 
telemetriaversion kohdalla. Katso latausmenetelmät 4-tielaturin tai PSS® 
Merlin® -laitteen käyttöohjeista.

7 Säilytys
– Säilytä tuote hengityslaitteen käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
– Jos järjestelmää ei aiota käyttää pidempään aikaan:

– Irrota virtalähde (katso kohta 6.5.2).
– Jos virtalähteessä on vaihdettavat 1,5 V:n paristot, poista paristot

virtalähteestä (katso kohta 6.5.4).

8 Hävittäminen
8.1 Yleistä
Hävitä tuote käyttömaassa sovellettavien määräysten ja sääntöjen 
mukaisesti.

8.2 Sähkö- ja eletroniikkalaiteromua säätelevä 
direktiivi (WEEE)

9 Tekniset tiedot

10 Valmistajan ja asiakirjan tiedot
 Valmistaja

Dräger Safety UK Limited
Ullswater Close
Blyth, NE24 4RG
United Kingdom
Puh. +44 1670 352 891
Faksi: +44 1670 356 266

www.draeger.com

3356875_fi
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Painos: 14 – 2021-04 (Painos: 1 – 2008-01) 
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Tätä tuotetta ei saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana. Tuote on 
sen vuoksi merkitty viereisellä symbolilla.
Dräger ottaa tämän tuotteen vastaan veloituksetta. Lisätietoja 
asiasta antavat paikalliset myyntiorganisaatiot ja Dräger.

Käyttöajan loppumisesta varoittava hälytys
Alkaa 60 bar - 50 bar
Loppuu 10 bar - 8 bar
Syöttöjännite
Paristoversio 5 x 1,5 V:n paristo
Ladattava versio 6,5 V:n NiMH-akku
Merkinanto- ja varoituslaite
Esihälytyksen aktivointi 21–25 sekuntia
Päähälytyksen aktivointi noin 8 sekuntia
Nimellinen taajuus ja tehotaso
125 kHz 66 dBμA/m 10 m:ssä
40 kHz 42 dBμA/m 10 m:ssä
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