
Bodyguard® 7000
Elektronický monitorovací systém

Bodyguard® 7000Elektronický monitorovací systém1 Bezpečnostní informace
– Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod k použití a 

návody k příslušejícím výrobkům.
– Dodržujte bezpodmínečně tento návod k použití. Uživatel musí 

dokonale rozumět těmto pokynům a musí je přísně dodržovat. Tento 
produkt používejte pouze pro účely specifikované v kapitole 
Předpokládané použití (viz kap. 3.4).

– Návod k použití nelikvidujte. Zajistěte jeho uložení a řádné používání 
ze strany uživatelů.

– Tento výrobek smí používat jen vyškolený a odborně způsobilý 
personál.

– Dodržujte místní a národní směrnice, které se týkají tohoto výrobku.
– Kontroly, opravy a údržbu tohoto produktu smí uskutečňovat jedině 

školení a odborně způsobilí pracovníci a přesně tak, jak je popsáno v 
tomto návodu k použití a v technické příručce.
Údržbářské práce, které nejsou popsány v tomto návodu k použití a 
v technické příručce, smí provádět pouze firma Dräger nebo odborný 
personál firmou Dräger vyškolený.
Doporučujeme uzavření servisní smlouvy s firmou Dräger.

– Při provádění technické údržby používejte jen originální díly a 
příslušenství firmy Dräger. Jinak by mohla být negativně ovlivněna 
správná funkce výrobku.

– Nepoužívejte vadné nebo neúplné výrobky. Neprovádějte žádné 
změny na výrobku.

– V případě závad nebo výpadků výrobku nebo jeho částí informujte 
zástupce společnosti Dräger.

2 Konvence v tomto dokumentu
2.1 Význam výstražných upozornění
V tomto dokumentu se používají následující výstražná upozornění, která 
informují uživatele o možných nebezpečích. Význam výstražných značek 
je definován následujícím způsobem:

2.2 Typografické konvence

2.3 Zapsané ochranné známky

Uvedené ochranné známky jsou zapsané pouze v některých zemích; ne 
nutně tam, kde se tento materiál prodává.

2.4 Zkratky

3 Popis
3.1 Přehled produktu
Dräger Bodyguard® 7000 (Obr. 1) je elektronický monitorovací systém 
s integrovanou DSU. Systém podává vizuální a akustické informace 
o stavu dýchacího přístroje. Vizuální signály zajišťují kontrolky (LED) na 
panelu a LCD displej uživatelského rozhraní (Obr. 2). Akustické signály 
vysílá elektronický bzučák na uživatelském rozhraní. Tyto signály jsou 
snadno rozpoznatelné podle různých zvukových sekvencí, aby bylo 
možné rozlišit jednotlivé druhy alarmů.

Výrobek se dodává v provedení s tlačítky (Bodyguard® 7000), nebo 
v provedení s identifikačním klíčem (Bodyguard® 7000T). Hlavní rozdíl 
mezi oběma verzemi provedení je způsob fungování tísňové signální 
jednotky (DSU). Tlačítková verze může být používána s vypnutým 
pohybovým senzorem automatického tísňového alarmu. Použití verze 
s identifikačním klíčem (tally) je možné jen s aktivovaným senzorem.

Obr. 1 Bodyguard® 7000

Obr. 2 Uživatelské rozhraní

3.2 Popis vlastností
3.2.1 Bateriový modul
Bateriový modul připojený k tlakovému modulu dodává do elektronického 
monitorovacího systému elektrickou energii. Bateriové moduly dodávané 
pro Bodyguard® 7000 mají buďto pět vyměnitelných 1,5V baterií, nebo 
jednu 6,5V nabíjecí baterii.

Další informace o bateriovém modulu a o tom, jak se každý typ používá, 
najdete v informacích o údržbě (viz kap. 6.5).

3.2.2 Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní tvoří LCD displej ukazující tlak v lahvi, dobu do  
akustického signálu a další provozní informace. Displej má podsvícení, 
které se rozsvítí při stisknutí tlačítka uživatelského rozhraní, dále je-li 
aktivován alarm a objeví-li se na displeji hlášení o stavu přístroje. Pole 
s LED má jednu zelenou, dvě modré a dvě červené kontrolky, které 
nepřetržitým svícením, nebo blikáním poskytují informace o provozu.

Levé a pravé tlačítko slouží k ovládání provozních funkcí elektronického 
systému. Funkce tlačítek jsou popsány na příslušných místech tohoto 
návodu k použití.

Zabudovaný bzučák vydává zvuky informující uživatele o alarmech 
přístroje a stavových hlášeních. Zvukový signál může mít podobu 
nepřetržitého tónu, nebo jednotlivých, resp. opakovaných jednotlivých 
tónů. Bzučák používá sloty identifikačního klíče jako zesilovací komory, 
aby alarmy byly jasné a hlasité.

3.2.3 Sledování tlaku v lahvi
Tlakový modul je připojený k pneumatické soustavě dýchacího přístroje 
tlakovou hadicí. Elektronický monitorovací systém zobrazuje na displeji 
tlak v lahvi a TTW a vydává alarmové signály podle přednastavených 
hodnot tlaku.

Čas do  akustického výstražného signálu (TTW)
TTW je vypočítaný čas v minutách do spuštění alarmu EOST. K výpočtu 
a zobrazení hodnoty TTW používá systém tlak ve vzduchové lahvi 
dýchacího přístroje a okamžitou spotřebu uživatele. Počáteční výpočet je 
proveden na základě standardní spotřeby 40 L/min. Poté je výpočet 
každou sekundu aktualizován podle skutečné spotřeby uživatele (min. 
spotřeba pro výpočet je 40 L/min).

Při dosažení přednastavené hodnoty tlaku se spustí alarm EOST (viz 
kap. 4.2.3). Rovněž mechanický akustický signál na dýchacím přístroji se 
spustí přibližně ve stejnou dobu.

Upozornění na čas zbývající pro návrat (TTR)
Upozornění na návrat je alternativní výstražný protokol, který je 
dostupný, pokud se smí v zemi použití přístroje aplikovat (viz kap. 4.5.5).

3.2.4 Tísňová signální jednotka (DSU)
DSU vydává automatické a ruční tísňové alarmy. Automatický tísňový 
alarm využívá interního snímače pohybu a časovače měřícího dobu, po 
kterou se uživatel nepohyboval, čímž signalizuje, že uživatel upadl do 
bezvědomí nebo že byl něčím zachycen. Pokud se uživatel nepohybuje 
více, než jsou běžné dýchací pohyby, spustí senzor pohybu v předem 
stanovených časových intervalech nejprve předběžný alarm, poté hlavní 
alarm. Ruční tísňový alarm se spouští stisknutím tlačítka pro přivolání 
pomoci nebo upoutání pozornosti. Doby spuštění alarmu viz kapitola 9, 
vzory alarmů viz kapitola 4.2.3.

Omezením automatického tísňového alarmu je, že pohybový senzor 
registruje i pohyby nebo vibrace, jimž je uživatel vystaven. Je-li uživatel 
sám nehybný, ale nachází se na pohyblivém objektu (např. na 
pohybujícím se nebo vibrujícím strojním zařízení), automatický tísňový 
alarm se nespustí.

3.3 Volitelné funkce a vybavení
3.3.1 Dräger PC Link
Dräger PC Link je vysokofrekvenční komunikační zařízení a softwarová 
aplikace schopné odečítat a konfigurovat elektronické monitorovací 
systémy Dräger. Konfigurovatelná nastavení a parametry zahrnují 
schémata alarmů, výstražné úrovně, časová nastavení a volby při 
spuštění (viz kap. 4.4.3). K odečítatelným informacím patří podrobné 
identifikační údaje o produktu, verze firmwaru a datová paměť (viz kap. 
3.3.2).

PC Link může rovněž číst a zapisovat informace na ID kartách uživatelů, 
které lze objednat u firmy Dräger k použití s produktem Bodyguard® 7000 
(viz kap. 4.5.2). Viz návod k použití přístroje PC Link nebo požádejte 
firmu Dräger o další informace.

 Nastavení uvedená v tomto návodu k použití (tlaky, schémata alarmů, 
volby při spuštění atd.) jsou standardní konfigurační nastavení pro 
přístroj Bodyguard® 7000.

3.3.2 Datová paměť
Datová paměť (Datalog) je protokol minulých událostí ukládaný 
automaticky do paměti systému. Datová paměť zaznamenává cca 
20 hodin posledních systémových událostí; základem je typické provozní 
používání systému, standardní interval záznamů je 20 s. Stažení 
a náhled datového protokolu jsou možné pomocí Dräger PC Link.

3.3.3 Telemetrie (Dräger PSS® Merlin®)
Dräger PSS® Merlin® je systém dálkového měření použitelný spolu 
s elektronickým monitorovacím systémem Dräger. Je-li telemetrický 
systém připojený, slouží ke sledování a kontrole uživatele dýchacího 
přístroje během nasazení. Telemetrický systém používá bezdrátovou 
komunikaci k přenášení stavových a informačních signálů mezi aktivním 
uživatelem dýchacího přístroje a externím řídicím panelem nebo 
softwarovým systémem. Viz návod k použití přístroje PSS® Merlin® nebo 
požádejte firmu Dräger o další informace.

3.3.4 Průhledový displej (HUD)
Dräger FPS® 7000 HUD je bezdrátový průhledový displej použitelný 
spolu s elektronickým monitorovacím systémem Dräger. HUD je baterií 
napájené zařízení umístitelné v masce, které má kontrolky informující 
o tlaku v lahvi dýchacího přístroje a stavu nabití baterie. Viz návod 
k použití přístroje FPS® 7000 HUD nebo požádejte firmu Dräger o další 
informace.

3.4 Účel použití
Bodyguard® 7000 je zařízení sloužící jako elektronický monitorovací 
systém v kombinaci s kompatibilním dýchacím přístrojem Dräger. Tento 
monitorovací systém poskytuje informace o přesném tlaku v lahvi 
a zbývajícím čase a spouští alarmové signály při dosažení kritických 
hodnot tlaku. Zabudovaná jednotka DSU poskytuje jasné, zřetelné 
a snadno rozpoznatelné alarmové signály upozorňující na nehybnost 
uživatele či žádost o pomoc nebo o pozornost.

3.5 Použití v atmosférách ohrožených 
nebezpečím výbuchu

Přístroj Bodyguard® 7000 má typovou zkoušku, na jejímž základě je 
vhodný pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Elektronické dílčí 
sestavy mají certifikát ATEX. Všechny kombinace jsou vhodné pro použití 
v nebezpečných oblastech až do a včetně zóny 0 a zóny 20.

3.6 Informace o schválení
Evropské normy, pokyny a směrnice související se schválením tohoto 
výrobku jsou uvedené v prohlášení o shodě (viz Prohlášení o shodě 
nebo www.draeger.com/product-certificates).

Výrobek navíc splňuje požadavky následujících předpisů.
– Schválení DSU: BS 10999:2010 – Specifikace pro jednotky tísňového 

signálu pro hasiče a záchrannou službu. Požadavky této normy 
výrobek splňuje pouze v provedení s identifikačním klíčem (tally).

– Splnění podmínek RF: EN 61000-4-3 CE a 30 V/m podle ISO 11452, 
část 2.

Výstražné 
značky

Signální slovo Důsledky při nedodržování

VAROVÁNÍ Upozornění na potenciálně hrozící 
nebezpečnou situaci. Jestliže se této 
situace nevyvarujete, může nastat 
smrt nebo těžká zranění.

POZOR Upozornění na potenciálně hrozící 
nebezpečnou situaci. Jestliže se této 
situace nevyvarujete, může dojít ke 
zranění. Lze použít také jako výstrahu 
před neodborným používáním.

POZNÁMKA Upozornění na potenciálně hrozící 
nebezpečnou situaci. Jestliže se této 
situace nevyvarujete, může dojít ke 
škodám na výrobku či na životním 
prostředí.

► Trojúhelníkem jsou v bezpečnostních ustanoveních označeny 
možné způsoby předcházení ohrožení.

Informační symbol upozorňuje na poznámky a doplňující užitečné 
informace.

1. Číslování odstavců signalizuje, že informace se skládá z několika 
po sobě následujících a vzájemně souvisejících částí.

– Odstavce s pomlčkami označují oddělené jednotlivé informace.

Ochranná známka Vlastník známky
Bodyguard® Dräger
Duracell® Duracell U.S. Operations, Inc.
FPS® Dräger
Merlin® Dräger
PSS® Dräger

Zkratka Vysvětlení
DSU Tísňová signální jednotka (Distress signal unit)
EOST Časový údaj konce trvání záruky (End of Service Time)
HUD Průhledový displej (Head-up display)
ID Identita
LCD Displej z tekutých krystalů (Liquid crystal display)
LED Světelná dioda
RF Vysokofrekvenční spojení (Radio frequency)
TTR Čas zbývající pro návrat (Time to retreat)
TTW Čas do  akustického výstražného signálu (Time to whistle)
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1 Uživatelské rozhraní
2 Spojovací kabel
3 Držák záložní baterie (neplatí pro Bodyguard® 7000)
4 Tlakový modul
5 Bateriový modul
6 Vysokotlaká hadice
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7 Tlak v lahvi
8 Tlačítko na pravé straně
9 TTW v minutách
10 Identifikační klíč
11 Pole s LED
12 Tlačítko ručního alarmu
13 LCD displej
14 Tlačítko na levé straně
15 Dílky kruhu
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3.7 Označení výrobku a použité symboly
3.7.1 Sériové číslo
Sériové číslo výrobku je vyznačeno na tlakovém modulu a uživatelském 
rozhraní ve formátu BRMY-1234 MM/RR, kde MM/RR znamenají měsíc 
a rok výroby. Tlakový modul má navíc pětimístnou příponu představující 
sériové číslo zabudované přenosové jednotky HUD.

3.7.2 Symboly na LCD displeji

4 Provoz
4.1 Příprava k použití

POZNÁMKA
LCD displej je opatřen vnějším průhledným a snímatelným ochranným 
stínítkem. Toto stínítko může být opatřeno tenkým pružným ochranným 
krytem. Před prvním použitím tento tenký kryt odstraňte. Neodstraňujte 
ochranné stínítko.

1. Proveďte vizuální kontrolu (viz kap. 6.2).
2. Sestavte dýchací přístroj a připravte jej k provozu podle jeho návodu 

k použití.
– Má-li být vykonána funkční zkouška dýchacího přístroje, proveďte 

funkční zkoušku Bodyguard® 7000 (viz kap. 6.3).
3. Nasaďte si dýchací přístroj podle popisu v jeho návodu k použití.

– Po otevření ventilu tlakové lahve je proveden autotest a spustí se 
sled náběhových operací. Poté systém přejde do aktivního 
režimu.

4. Automatický tísňový alarm (DSU):
– Provedení s identifikačním klíčem: vytáhnutím klíče zapněte 

senzor pohybu.
– Provedení s tlačítky: vytáhněte klíč, pokud je senzor pohybu 

zapotřebí.

4.2 Během použití
4.2.1 Funkce při používání

 Pokud jsou elektronická zařízení vystavena účinku RF záření, může 
u nich dojít k dočasné ztrátě funkčnosti. Jakmile se RF záření odstraní, 
bude systém dále fungovat beze ztráty výkonu či funkčnosti.

– Pravidelně kontrolujte hodnoty tlaku v lahvi a TTW na LCD displeji.
– Tlak v lahvi a TTW jsou zobrazeny digitálně na normálním 

provozním displeji (Obr. 3). Přibližný tlak v lahvi je indikován 
rovněž dílky kruhu na okraji displeje.

Obr. 3 Normální provozní displej

– K přivolání záchrany nebo pomoci v nouzi slouží ruční tlačítko alarmu 
.

– Osvětlení displeje se zapne krátkým stisknutím tlačítka na levé nebo 
na pravé straně.
– Tlačítkem na pravé straně se rozvine přehled všech uložených 

informací o identifikaci uživatele.

4.2.2 Alarmová a stavová hlášení

 VAROVÁNÍ
Než se začne ozývat alarm EOST a mechanická píšťala, uživatelé by se 
už měli nacházet na bezpečném místě.
► Okamžitě se přesuňte do bezpečné oblasti, pokud se za provozu 

spustí tato výstraha.

– Zelená kontrolka na uživatelském rozhraní bliká jednou za sekundu 
a signalizuje tím aktivní režim.

– Spustí-li pohybový senzor předběžný alarm, který není žádoucí, 
pohybem uživatelského rozhraní zrušte alarm. Nevypínejte 
předběžný alarm tlačítky.

– Spustí-li pohybový senzor hlavní alarm, zrušte alarm následovně:
– Přístroj s identifikačním klíčem: zasuňte klíč. Se zasunutým 

klíčem není systém v aktivním režimu. Nachází se 
v mimoprovozním režimu, a proto na displeji neukazuje čas do  
akustického výstražného signálu.

– Přístroj s tlačítky: stiskněte současně levé a pravé tlačítko 
a podržte je stlačená, dokud se alarm nevypne.

– Při hlášení o slabé baterii  nebo chybě baterie  zazní alarmový 
tón každých 9 sekund.
– Je-li jako první ohlášen nízký stav baterie, lze dýchací přístroj 

bezpečně používat ještě cca dvě hodiny. Dräger však naléhavě 
doporučuje vyměnit baterie nebo dobít bateriový modul při 
nejbližší příležitosti (viz kap. 6.5).

– Objeví-li se na displeji hlášení o chybě baterie, ihned se přesuňte 
do bezpečí.

4.2.3 Schémata akustických alarmů
Schéma předběžného alarmu
Z uživatelského rozhraní zaznívá třítónový alarm se zvyšující se 
intenzitou, LCD displej bliká.

Schéma plného alarmu
Z uživatelského rozhraní opakovaně zaznívá vysoký, pronikavý tón, 
červené a modré kontrolky na uživatelském rozhraní blikají.
– Během automatického tísňového alarmu je na displeji zobrazen 

symbol .
– Během ručního tísňového alarmu je na displeji zobrazen symbol .

Schéma alarmu EOST
Z uživatelského rozhraní se ozývá přerušovaný vysoký a pronikavý 
alarmový tón. Červené a modré kontrolky na uživatelském rozhraní 
blikají a levá část LCD displeje bliká červeně. Rovněž mechanický 
akustický signál na dýchacím přístroji je zahájen přibližně v tuto dobu.

4.2.4 Telemetrie a upozornění na čas zbývající pro návrat
Symboly používané během dálkového měření (PSS® Merlin®) a operací 
upozornění na čas návratu viz kapitola 3.7.2.
– Popis operací a symbolů při upozornění na čas zbývající pro návrat 

najdete v kapitole 4.5.5.
– Popis telemetrických operací a symbolů najdete v návodu k použití 

přístroje PSS® Merlin®.

4.3 Po použití

 VAROVÁNÍ
Snímání dýchacího přístroje v prostředí nebezpečném pro dýchání může 
ohrozit vaše zdraví.
► Dýchací přístroj nesnímejte, dokud se nenacházíte v prostředí, v 

němž můžete bezpečně dýchat.

1. Sejměte dýchací přístroj podle popisu v návodu k použití dýchacího 
přístroje.

2. Vypněte elektronický systém (viz kap. 4.4.5).
3. Vykonejte operace prováděné po použití, jak jsou podrobně uvedeny 

v tabulce údržby (viz kap. 6.1).

4.4 Základní provozní funkce
4.4.1 Autotest a sled náběhových operací
Systém se zapne po připojení bateriového modulu, stisknutí levého 
tlačítka, vytažení identifikačního klíče nebo natlakování pneumatické 
soustavy. Autotest a sled náběhových operací se spustí po každém 
zapnutí – ať už s připojenou lahví se stlačeným vzduchem, nebo bez ní.

4.4.2 Autotest
Během autotestu zní tóny alarmů, kontrolky a displej blikají a probíhá 
sled náběhových operací.
– Po úspěšném ukončení autotestu přejde systém do aktivního režimu 

(viz kap. 4.4.4).
– Je-li autotest neúspěšný, objeví se některé z následujících chybových 

hlášení:
– Na displeji se zobrazí křížek  a kód chyby. Poznamenejte si kód 

chyby a kontaktujte firmu Dräger.
– Na displeji se zobrazí symbol slabé baterie  nebo poruchy 

baterie  a přístroj se vypne. Náprava chyby viz Odstraňování 
poruch (kap. 5).

4.4.3 Sled náběhových operací
Po každém zapnutí systému se rozběhnou operace, které uživateli 
poskytují různé informace a nabízejí možnost volby funkcí. Samotný sled 
lze nakonfigurovat pomocí Dräger PC Link (viz kap. 3.3.1); při rozběhu 
jsou zobrazeny pouze předem nakonfigurované funkce a informace.

Standardní sled náběhových operací
Sled náběhových operací popisovaný v této kapitole je standardním 
nastavením pro Bodyguard® 7000.
1. Během autotestu systému se na displeji objeví nejprve symbol 

"Čekejte"  a poté zatržítko jako symbol úspěšného ukončení .
2. Objeví se symbol typu lahve  nebo  a je zobrazen zvolený typ 

lahve. Je-li v paměti systému uložen více než jeden typ lahve, může 
uživatel zvolit požadovanou lahev z dostupných možností (viz kap. 
4.5.3).

3. Zobrazení symbolu elektronické zkoušky těsnosti  umožňuje 
uživateli zkontrolovat, zda pneumatická soustava dýchacího přístroje 
nevykazuje netěsnosti (viz kap. 6.3.1).

4. Symbol zapnutého , nebo vypnutého pohybového senzoru  
oznamuje stav pohybového senzoru pro automatický tísňový alarm.

Další konfigurovatelné volitelné funkce při rozběhu
– ID uživatele  umožňuje načtení informací o uživateli přístroje z ID 

karty uživatele do paměti systému (viz kap. 4.5.2).
– Stav baterie  informuje o stavu nabití bateriového modulu pomocí 

dílků na obvodu displeje uživatelského rozhraní. Stav baterie je 
rovněž označován jako “palivoměr”.

– Tichý alarm  umožňuje uživateli nastavit pro alarmy menší hlasitost 
pro práci v omezeném prostoru, například v protichemickém 
ochranném obleku, opravárenské dílně apod. (viz kap. 4.5.4).

4.4.4 Aktivní režim
Aktivní režim je hlavní způsob provozu elektronického monitorovacího 
systému. Nachází-li se systém v tomto režimu, jsou funkce 
elektronického monitorování a výstražné funkce v provozu. Aktivní režim 
je indikován následovně:
– Na uživatelském rozhraní je zobrazeno běžné provozní okno (Obr. 3).
– Zelená kontrolka na uživatelském rozhraní bliká jednou za sekundu.

 Je-li do přístroje v provedení s identifikačním klíčem zasunutý klíč, 
není systém v aktivním režimu; jeho režim je mimoprovozní: na LCD 
displeji není zobrazeno TTW, ale tlak v lahvi ano.

4.4.5 Vypnutí elektronického systému
Vypnutí systému není možné, ledaže by tlak v lahvi zobrazený na 
uživatelském rozhraní klesl pod předem nastavenou hodnotu. Před 
vypnutím zavřete ventil tlakové lahve a vypusťte ze systému všechen 
tlak.

Provedení s identifikačním klíčem
– Po běžném použití bez klíče: zasuňte klíč.
– Pokud byl systém zapnut se zasunutým klíčem (např. za účelem 

funkční zkoušky), stiskněte tlačítko na levé straně a podržte je 
stisknuté, dokud se na okamžik neobjeví symbol . Potom tlačítko 
ihned pusťte.

Provedení s tlačítky
– Stiskněte současně tlačítka na pravé a na levé straně a podržte je, 

dokud se displej nevymaže. Potom obě tlačítka ihned uvolněte. 
Pokud byl vytažen identifikační klíč, zasuňte jej.

4.5 Další náběhové a provozní funkce
4.5.1 Všeobecně
Funkce popisované v této kapitole jsou dostupné pouze tehdy, pokud 
byly v systému předkonfigurovány. Více o konfigurovatelných 
nastaveních a funkcích viz kapitola 3.3.1.

4.5.2 ID uživatele (jako rolovací data)
Informace o uživateli (např. uživatelské jméno, název hasičského sboru, 
číslo stanice) lze načíst z ID karty uživatele do paměti systému. Po 
uložení informací je možné během používání přístroje tlačítkem na pravé 
straně posouvat tyto údaje na displeji. Rychlost posuvu lze nastavit 
pomocí Dräger PC Link (viz kap. 3.3.1).

Načítání informací z ID karty uživatele
1. Přiložte ID kartu k zadní straně uživatelského rozhraní, hned za 

displejem.
2. Tlačítkem na levé straně spusťte sled náběhových operací.
3. Jakmile se objeví symbol ID uživatele , stiskněte – dříve, než zmizí 

všechny dílky kruhu – ještě jednou levé tlačítko.
– Displej se krátce rozsvítí a systém spustí načítání údajů z ID karty 

uživatele do paměti.
– Po ukončení načítání údajů se na displeji objeví symbol .

4. Stisknutím a uvolněním tlačítka na pravé straně zkontrolujte, zda 
načtené údaje jsou správné.
– Identifikační údaje uživatele se začnou posouvat po displeji 

zprava doleva.
5. Jsou-li tyto údaje neúplné nebo nesprávné, postup zopakujte.
6. Je-li třeba, vypněte elektronický systém (viz kap. 4.4.5).

4.5.3 Volba tlakové lahve
Je-li v paměti systému uložen více než jeden typ lahve, může uživatel 
zvolit požadovanou lahev během náběhové fáze. Postupujte následovně:
1. Tlačítkem na levé straně spusťte sled náběhových operací.
2. Jakmile se objeví symbol typu lahve  nebo  stiskněte – dříve než 

zmizí všechny dílky kruhu – ještě jednou levé tlačítko.
– Na displeji se objeví příští uložený typ tlakové lahve a dílky 

obvodového kruhu postupně zmizí ve směru hodinových ručiček.
– Na displeji se střídavě objevuje údaj o velikosti lahve a tlaku (na 

Obr. 4: lahev o hodnotách 9,0 l a 300 bar).

Obr. 4 Okno pro volbu tlakové lahve

3. Než dílky na obvodu zmizí, je možné pravým tlačítkem přecházet 
mezi uloženými typy lahví.

4. Jakmile se objeví požadovaný typ lahve, ihned stisknutím levého 
tlačítka potvrďte volbu.
– Sled náběhových operací se znovu spustí a v jeho průběhu je 

indikován zvolený typ lahve.
5. Je-li třeba, vypněte elektronický systém (viz kap. 4.4.5).

Všeobecné symboly
Slabá baterie Stiskněte tlačítko na pravé 

straně
Chyba baterie nebo nabíjení Čekejte

Baterie je nabitá Časovač zkoušky těsnosti

Nízký tlak v tlakové lahvi Zkouška těsnosti byla 
úspěšná, odvzdušněte systém

Ruční tísňový alarm Zkouška těsnosti nebyla 
úspěšná

Automatický tísňový alarm ID uživatele

Úspěšné nebo ukončené Typ lahví – jedna lahev

Neúspěšné nebo předčasně 
ukončené

Typ lahví – dvě lahve

Proveďte test těsnosti Reset nebo zpět

Otevřete ventil Tichý alarm

Zavřete ventil Režim s PC Link

Telemetrické symboly
Aktivní komunikace Porucha

Ztráta komunikace Evakuace

Dobrovolné odvolání

Symboly pro upozornění na čas zbývající pro návrat
TTR Místo příchodu

Návrat

41
22

1

bar

41
25

3

bar
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4.5.4 Tichý alarm
Tichý alarm umožňuje uživateli nastavit pro alarmy menší hlasitost pro 
práci v omezeném prostoru, například v protichemickém ochranném 
obleku, opravárenské dílně apod. Při volbě tichého alarmu postupujte 
následovně:
1. Tlačítkem na levé straně spusťte sled náběhových operací.
2. Jakmile se objeví symbol tichého alarmu , stiskněte – dříve, než 

zmizí dílky kruhu – pravé tlačítko.
– Hlasitost alarmů pro právě probíhající operaci je snížena. Při 

vypnutí přístroje se systém automaticky vrátí k plné hlasitosti.

4.5.5 Upozornění na čas zbývající pro návrat
Upozornění na návrat je alternativní výstražný protokol použitelný tehdy, 
pokud se dá v zemi použití přístroje aplikovat. Je-li systém příslušně 
nastaven, vypočítá tlak pro návrat a zbývající čas (TTR) v minutách. Čas 
zbývající pro návrat je na displeji uživatelského rozhraní označen 
symbolem . Jakmile tlak v lahvi klesne na hodnotu nutnou k návratu, je 
uživatel informován akustickým a vizuálním signálem.

Tlak potřebný k návratu se vypočítává dvěma metodami.
– Počáteční tlak k návratu. Standardní hodnota tlaku k návratu činí 

2/3 výchozího tlaku v lahvi v okamžiku otevření ventilu. (Výchozí tlak 
je počáteční tlak naměřený při otevření lahve.)

Příklad: výchozí tlak 300 bar = počáteční tlak k návratu 200 bar.
– Tlak k návratu z nasazení. Kdykoli předtím, než tlak v lahvi dosáhne 

hodnoty počátečního tlak k návratu, si uživatel může nastavit hodnotu 
tlaku při dosažení místa příchodu z nasazení (příchozí tlak). Systém 
potom znovu vypočítá tlak k návratu jako: (výchozí tlak minus 
příchozí tlak) vynásobený dvěma.

Příklad: s výchozím tlakem 298 bar a příchozím tlakem 230 bar:
(298 – 230) × 2 = tlak k návratu z nasazení 136 bar.

 Je-li vypočítaný tlak zbývající pro návrat menší než 60 bar, systém jej 
opraví na standardních 60 bar.

Použití upozornění na čas zbývající pro návrat
1. Otevřete ventil tlakové lahve.

– Počáteční tlak k návratu je vypočítaný, na displeji se objeví 
hodnota TTR .

2. Na místě příchodu z nasazení stiskněte tlačítko na levé straně na 
déle než tři sekundy.
– Přibližně na sekundu se objeví symbol příchodu  a systém 

vypočítá tlak k návratu z nasazení. Na displeji se poté objeví nový 
TTR .

3. Při dosažení tlaku nutného k návratu zazní přerušovaný alarmový tón 
a na displeji se objeví symbol .

4. Potvrďte alarm krátkým stisknutím tlačítka na pravé straně.
– V okně uživatelského rozhraní se objeví TTW.

Časný návrat. K předčasnému zrušení upozornění na čas zbývající pro 
návrat ještě před dosažením tlaku k návratu stiskněte pravé tlačítko 
a podržte je stisknuté, dokud se neobjeví symbol . TTR je stornováno 
a v okně uživatelského rozhraní se objeví TTW.

5 Řešení problémů
Tento průvodce pro odstraňování poruch obsahuje pokyny pro 
diagnostiku poruch a informace o opravách, které jsou určeny pro 
uživatele dýchacího přístroje. Další informace o odstraňování poruch 
jsou k dispozici v návodech k použití, které jsou dodávány se 
souvisejícím zařízením.

Jestliže průvodce pro odstraňování poruch obsahuje více než jednu 
příčinu závady nebo způsob nápravy, postupujte při opravách v pořadí, v 
jakém jsou jednotlivé pokyny uvedeny v tabulce. Jestliže příznak 
přetrvává i po provedení všech pokusů o jeho odstranění, obraťte se na 
servisní personál nebo společnost Dräger.

6 Údržba
6.1 Tabulka údržby
Provádějte údržbu a kontroly výrobku podle tabulky údržby a zapisujte 
všechny podrobnosti.

Informujte se též v návodu k použití souvisejícího vybavení dýchacího 
přístroje. V zemi, kde se zařízení používá, mohou být požadovány další 
údržbářské práce, aby bylo zaručeno vyhovění požadavkům národních 
předpisů.

6.2 Vizuální kontrola
Zkontrolujte čistotu a nepoškozenost všech součástí výrobku. Typickými 
známkami poškození, jež mohou nepříznivě ovlivnit funkci výrobku, jsou 
poškození nárazem, odřením, naříznutím či korozí a změna zbarvení. 
Poškození nahlaste servisním technikům nebo společnosti Dräger, a 
dokud nebude závada odstraněna, zařízení nepoužívejte.

6.3 Funkční zkouška
Pokud systém přestane fungovat, jak má, nebo vyskytnou-li se jiné 
známky poruchy, ukončete kontrolu a informujte se (viz kap. 5) 
o způsobu nápravy.
1. Stiskněte tlačítko na levé straně.

– Je proveden autotest a spustí se sled náběhových operací. Poté 
systém přejde do aktivního režimu.

2. Krátce stiskněte tlačítko na levé nebo pravé straně.
– Asi na tři sekundy se rozsvítí displej.

3. Stiskněte tlačítko ručního alarmu .
– Spustí se plný alarm (viz kap. 4.2.3) a na displeji se objeví symbol 

ručního alarmu .
4. Zrušte alarm.

– Přístroj s identifikačním klíčem: vytáhněte a opět zasuňte klíč.
– Přístroj s tlačítky: stiskněte současně levé a pravé tlačítko 

a podržte je stlačená, dokud se alarm nevypne.
5. Vytáhněte identifikační klíč.
6. Znehybněte uživatelské rozhraní.

– Po 21 až 25 sekundách se zapne předběžný alarm (viz kap. 
4.2.3).

7. Pohněte uživatelským rozhraním, abyste zrušili alarm.
8. Opět znehybněte uživatelské rozhraní a předběžný alarm ignorujte.

– Asi po osmi sekundách předběžného alarmu se zapne plný alarm 
(viz kap. 4.2.3) a na displeji se objeví symbol automatického 
alarmu.

9. Zrušte alarm a pokračujte zkouškou těsnosti při vysokém tlaku.
– Přístroj s identifikačním klíčem: zasuňte klíč.
– Přístroj s tlačítky: stiskněte současně levé a pravé tlačítko 

a podržte je stlačená, dokud se alarm nevypne.

6.3.1 Zkouška těsnosti při vysokém tlaku
1. Zkontrolujte, zda je zasunutý identifikační klíč, aby se nemohl spustit 

automatický tísňový alarm.
2. Tlačítkem na levé straně spusťte sled náběhových operací.
3. Jakmile se objeví symbol zkoušky těsnosti , stiskněte tlačítko na 

levé straně.
– Objeví se symbol otevřeného ventilu  a dílky v kruhu po obvodu 

okna začnou mizet ve směru hodinových ručiček.
4. Ihned otevřete ventil tlakové lahve. Ventil tlakové lahve otevřete dřív, 

než zmizí poslední dílek. Jinak se spustí sled náběhových operací.
– Zazní akustický signál a na displeji se střídají symboly zavřeného 

ventilu  a symbol pravého tlačítka .
5. Ihned zavřete ventil tlakové lahve a stiskněte tlačítko na pravé straně 

přístroje.

– Zazní akustický signál, spustí se proces ustálení tlaku, objeví se 
symbol pro vyčkání  a dílky kruhu postupně zmizí ve směru 
hodinových ručiček. 
– Je-li tlak v lahvi tak nízký, že během stabilizace tlaku klesne 

pod předem nastavenou prahovou hodnotu, objeví se krátce 
symbol nízkého tlaku  a sled náběhových operací se spustí 
znovu.

– Po konečné stabilizaci tlaku zazní akustický signál a objeví se 
symbol hodin pro zkoušku těsnosti . Během doby zkoušky 
těsnosti dílky na obvodu postupně zmizí ve směru hodinových 
ručiček.

6. Po skončení zkoušky zazní akustický signál a objeví se výsledek 
zkoušky.
– Zkouška těsnosti byla úspěšná  Věnujte pozornost 

následujícímu pokynu a pokračujte zkouškou píšťaly.

 Symbol úspěšnosti zkoušky těsnosti se objeví až na tři minuty, 
dílky přitom mizí ve směru hodinových ručiček. Zkouška píšťaly musí 
být provedena dříve, než zmizí všechny dílky kruhu; v opačném 
případě zazní pětkrát akustický signál a znovu se spustí sled 
náběhových operací.

– Zkouška těsnosti nebyla úspěšná . Zavřete ventil tlakové lahve, 
úplně odvzdušněte systém a vyhledejte a opravte netěsnost (viz 
kap. 5).

6.3.2 Zkouška píšťaly
1. Pomalu vypusťte ze systému tlak. Postupujte následovně:

– Vytvořte v systému přetlak: zakryjte výstupní přípojku ventilu 
plicní automatiky dlaní a stiskněte knoflík na přední straně. 
Opatrným odkrytím otvoru pomalu vypusťte tlak.

– Uveďte systém do normálního provozního stavu: tlačítkem na 
přední straně pomalu vypusťte tlak.

2. Sledujte tlak aktivace píšťaly.
– Alarm EOST (viz kap. 4.2.3) a mechanická píšťala dýchacího 

přístroje se musejí spustit při tlaku v rozsahu 60 až 50 bar.

 Alarm EOST a mechanická píšťala se kvůli tolerancím systému 
nemusejí spouštět současně.

3. Pokračujte v pomalém vypouštění tlaku.
– Při tlaku cca 10 až 8 bar se alarm EOST a mechanická píšťala 

zastaví.
– Po úplném vypuštění vzduchu ze systému se na displeji objeví 

symbol otevřeného ventilu , dílky na obvodu zmizí ve směru 
hodinových ručiček a objeví se údaj 0 (nula) bar.

4. Vypněte elektronický systém (viz kap. 4.4.5).

6.4 Čištění
Čistěte výrobek podle podrobného popisu v návodu k použití 
souvisejícího dýchacího přístroje. Řiďte se při tom těmito zásadami:
– LCD displej je opatřen vnějším průhledným a snímatelným 

ochranným stínítkem. V případě potřeby toto ochranné stínítko 
sejměte a vyčistěte.

– Odpojte bateriový modul (viz kap. 6.5.2) a vyčistěte bateriový modul, 
kontakty baterií a vybrání v zadní desce.

– Po vyčištění díly opět sestavte a proveďte funkční zkoušku (viz kap. 
6.3).

– V případě nutnosti další demontáže nebo důkladnějšího vyčištění 
kontaktujte servis nebo společnost Dräger.

6.5 Bateriový modul
6.5.1 Typy bateriových modulů
Bateriový modul s pěti vyměnitelnými 1,5V bateriemi
– Používá se jen u přístrojů bez telemetrie.
– Očekávaná životnost baterií je cca 12 měsíců při jedné hodině 

provozu denně1).
– Bateriový modul se dodává s vloženými bateriemi.

Bateriový modul s jednou 6,5V dobíjecí baterií
– Dobíjecí bateriový modul se dodává ve dvou provedeních.

– Telemetrické provedení (Obr. 5, poz. 1) má zajišťovací šroub se 
zářezem. Tyto bateriové moduly jsou součástí pouze dýchacích 
přístrojů s možností telemetrie (PSS® Merlin®). Předpokládaná 
životnosti baterie je cca 8 hodin mezi dobíjením 1).

– Netelemetrické provedení (Obr. 5, poz. 2) má hlavu s otvorem pro 
inbusový klíč vybavenou zátkou proti neoprávněnému odstranění. 
Tyto bateriové moduly jsou součástí pouze dýchacích přístrojů 
bez možnosti telemetrie. Předpokládaná životnosti baterie je cca 
50 hodin mezi dobíjením 1).

– Bateriový modul není při dodání plně nabitý. Před použitím je třeba 
bateriový modul nabít (viz kap. 6.5.5).

– Dräger doporučuje kontrolu celkového stavu baterie každých šest 
měsíců. K této práci je zapotřebí 4-cestná nabíječka Dräger (pro 
podrobné informace kontaktujte firmu Dräger).

 V případě změny typu bateriového modulu z typu s vyměnitelnými 
bateriemi na dobíjecí typ nebo naopak je nutná aktualizace nastavení 
přístroje Bodyguard® pomocí modulu Dräger PC Link. Změna typu 
bateriového modulu je možná pouze u dýchacích přístrojů bez 
telemetrické funkce.

Příznak Porucha Řešení
Zkouška těsnosti 
nebyla úspěšná 

Uvolněná nebo znečiš-
těná přípojka

Rozmontujte, vyčistěte a 
znovu smontujte spojky

Vadná hadice nebo sou-
částky

Vyměňte díly 
a příslušenství které může 
měnit uživatel.

Slabá baterie Nízké napětí baterio-
vého modulu

Při nejbližší příležitosti 
vyměňte baterie nebo 
dobijte bateriový modul1) 
(viz kap. 6.5)

Chyba baterie Je připojený nesprávný 
bateriový modul

Připojte správný bateri-
ový modul

Je připojený vadný bate-
riový modul

Vyměňte bateriový modul

Selhání autodia-
gnostického testu  
s kódem chyby

Vada přístroje 
Bodyguard® 7000

Poznamenejte si kód 
chyby (A, E, F, P nebo S) 
a kontaktujte firmu Drä-
ger.

Přístroj se nezapne Velmi nízké napětí bate-
riového modulu

Vyměňte baterie nebo 
dobijte bateriový modul 
(viz kap. 6.5)

Nedokonalé připojení 
bateriového modulu

Prohlédněte a vyčistěte 
kontakty bateriového 
modulu a baterií tlako-
vého modulu (viz kap. 
6.4). V případě poškození 
se obraťte na servisní per-
sonál nebo společnost 
Dräger.

Nízký tlak v tlakové lahvi Úplně naplňte vzducho-
vou lahev

Přístroj se nevypne Hodnota tlaku není pod 
nastavenou hodnotou

Zavřete ventil tlakové 
lahve a z pneumatického 
systému vypusťte vše-
chen tlak.

Vada identifikačního 
klíče

Vyměňte identifikační klíč

Jazýčky baterio-
vého modulu se 
nepohybují do 
zamčené polohy

Špinavé, poškozené 
nebo vadné součástky

Pokuste se o nápravu 
v tomto pořadí:
– Pevně zatlačte na 

bateriový modul
– Vyjměte a vyčistěte 

bateriový modul 
a vybrání v zadní 
desce a zopakujte 
pokus.

– Vyměňte bateriový 
modul a zopakujte 
pokus.

1) Je-li jako první ohlášen nízký stav baterie, lze dýchací přístroj bezpečně použí-
vat ještě cca dvě hodiny.

Součást/systém Úkol Po pou-
žití

Každý 
měsíc

Kaž-
dých 

6 měsíc
ů

Celý systém Vizuální prohlídka 
(viz kap. 6.2)

O O

Funkční zkouška (viz 
kap. 6.3)

O O

Vyčištění (viz kap. 
6.4)

O

Bateriový modul 
s dobíjecími bateri-
emi 6,5 V

Kontrola stavu1)

1) K této práci je zapotřebí 4-cestná nabíječka Dräger (pro podrobné informace 
kontaktujte firmu Dräger).

O

Příznak Porucha Řešení

1) Skutečná životnost závisí na provozní době systému, počtu alarmů, teplotě pro-
středí a četnosti používání podsvícení displeje. Malé množství energie z baterií 
se spotřebovává i když je systém vypnutý.
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Obr. 5 Verze bateriových modulů s dobíjením

6.5.2 Vyjmutí bateriového modulu

 UPOZORNĚNÍ
Šroub u zdrojů pro telemetrické provedení (Obr. 5, poz. 1) není volný. 
Pokus o jeho vyšroubování z pouzdra bateriového modulu může zdroj 
poškodit.
► Nepokoušejte se vyšroubovat šroub se zářezem z pouzdra

bateriového modulu.

 UPOZORNĚNÍ
Šroub u zdrojů pro netelemetrické provedení (Obr. 5, poz. 2) je vybaven 
bezpečnostní zátkou proti neoprávněnému odstranění šroubu.
► Nepokoušejte se odstranit bezpečnostní zátku, ani povolit šroub.

 Spolu s dýchacím přístrojem se dodává demontážní klíč (obj. č. 
Dräger 3356667).

1. U telemetrického provedení (Obr. 5, poz. 1) povolte šroub proti směru
hodinových ručiček pomocí vhodné mince.

2. Zasuňte demontážní klíč (Obr. 6) a zatlačte jej dolů.
3. Vyjmutí bateriového modulu

Obr. 6 Vyjmutí bateriového modulu

6.5.3 Vložení bateriového modulu

 VAROVÁNÍ
Nechráněné kontakty baterie mohou představovat nebezpečí výbuchu 
nebo požáru v důsledku jiskření.
► Bateriový modul pro telemetrické provedení (Obr. 5, poz. 1) vkládejte

pouze do dýchacích přístrojů vybavených modemem PSS® Merlin®.
► Bateriový modul pro netelemetrické provedení vkládejte pouze

s bezpečným a nepoškozeným krytem kontaktů (Obr. 5, poz. 3).

1. Prohlédněte bateriový modul a tlakový modul a přesvědčte se, zda
kontakty baterie a okrajové těsnění jsou čisté a nepoškozené.
V případě poškození se obraťte na servisní personál nebo společnost
Dräger.

2. Vložte bateriový modul do vybrání v zadní desce (Obr. 7).

Obr. 7 Vložení bateriového modulu

3. Položte palce na oba šrouby a pevným zatlačením zamkněte
bateriový modul (Obr. 8).

Obr. 8 Zatlačení bateriového modulu

4. Při zatlačování se otvory přesvědčte, zda se oba posuvné jazýčky
dostanou do zaaretované polohy, viz obr. (Obr. 9).
– Jakmile je bateriový modul připojen, zazní akustický signál

a spustí se sled náběhových operací (viz kap. 4.4.3).

Obr. 9 Kontrola správné polohy jazýčků

5. Jen pro telemetrické provedení (Obr. 5, poz. 1): utáhněte šroub
vhodnou mincí, až narazí na dno vybrání a pocítíte zvýšení krouticího 
odporu. Šroub nepřetahujte, modul by se poškodil.

6.5.4 Výměna 1,5V baterií

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí výbuchu, požáru nebo úniku chemických látek.
► Baterie nevyjímejte ani neinstalujte ve výbušné nebo hořlavé

atmosféře.
► Baterie nevystavujte vlivu zdrojů tepla, žádné nedobíjitelné baterie se 

nepokoušejte dobíjet a dejte pozor, aby nedošlo ke zkratu kontaktu
baterií.

► Používejte jen doporučený typ baterií, vyměňujte je vždy jen jako
celou sadu a nekombinujte nové a použité baterie.

POZNÁMKA
Ohrožení životního prostředí. Použité baterie zneškodňujte v souladu 
s příslušnými národními nebo místními předpisy. Další informace vám 
poskytnou místní podniky pro likvidaci odpadu.

Používejte pouze tyto schválené typy baterií:
– Industrial by Duracell® LR6 (1,5 V)
– Duracell® Simply LR6 (1,5 V)

1. Vyjměte bateriový modul (viz kap. 6.5.2).
2. Inbusovým klíčem o velikosti 2,5 mm vyšroubujte osm šroubů (Obr.

10).

Obr. 10 Výměna 1,5V baterií

3. Sejměte kryt přihrádky na baterie.
4. Vyjměte baterie.
5. Vložte novou sadu baterií, při tom dejte pozor na jejich polaritu (viz

značky uvnitř).
6. Zkontrolujte těsnicí kroužek v krytu. Je-li nutná výměna těsnicího

kroužku, kontaktujte firmu Dräger nebo pracovníky servisu.
7. Vraťte kryt baterií na místo a zašroubujte šrouby. Šrouby

nepřetahujte! Dräger doporučuje utahovací moment 0,4 Nm.

6.5.5 Nabíjení 6,5V dobíjecího bateriového modulu
K dobíjení nabíjecích modulů lze použít 4-cesnou nabíječku Dräger (pro 
bateriové moduly obou provedení) nebo nabíječku Dräger v kabině 
vozidla (jen pro telemetrickou verzi). Postup při nabíjení viz návod 
k použití 4-cesné nabíječky nebo PSS® Merlin®.

7 Skladování
– Výrobek skladujte podle popisu uvedeného v návodu k použití

dýchacího přístroje.
– Pokud se systém delší dobu nepoužívá:

– Vyjměte bateriový modul (viz kap. 6.5.2).
– U modulů s vyměnitelnými 1,5V bateriemi baterie vyjměte (viz

kap. 6.5.4).

8 Likvidace
8.1 Všeobecně
Při likvidaci výrobku jako odpad se řiďte pravidly a předpisy platícími 
v zemi použití.

8.2 Směrnice o recyklaci odpadních 
elektrických a elektronických zařízení 
(OEEZ)

9 Technické údaje

10 Informace o výrobci a tomto 
dokumentu
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Tento produkt nesmí být likvidován cestou komunálního odpadu. 
Proto je označen vedle uvedeným symbolem.
Firma Dräger tento produkt zdarma odebere zpět. Informace k 
tomu poskytují národní prodejní organizace a společnost Dräger.

Alarm EOST
Spouštěcí tlak 60 až 50 bar
Ukončovací tlak 10 až 8 bar
Elektrické napájení
Typ vyměnitelných baterií 5 × 1,5 V
Typ dobíjecí baterie 6,5 V NiMH
DSU
Spuštění předběžného alarmu 21 až 25 s
Spuštění plného alarmu Cca 8 s
Jmenovitý kmitočet a hladina akustického výkonu
125 kHz 66 dBμA/m ve vzdálenosti 

10 m
40 kHz 42 dBμA/m ve vzdálenosti 

10 m
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