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1 Turvallisuutesi vuoksi
1.1 Yleiset turvallisuusohjeet
● Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttämistä.
● Noudata tarkasti käyttöohjetta. Käyttäjän on ymmärrettävä nämä

ohjeet täydellisesti ja noudatettava niitä tarkoin. Käytä tuotetta vain
tämän käyttöohjeen kohdassa Käyttötarkoitus määritettyihin
tarkoituksiin.

● Älä hävitä käyttöohjetta. Varmista, että tuotteen käyttäjät säilyttävät
käyttöohjeen ja noudattavat sitä.

● Vain täysin koulutetut ja pätevät henkilöt saavat käyttää tätä tuotetta.
● Kaikkia tähän tuotteeseen liittyviä paikallisia ja kansallisia säädöksiä ja

määräyksiä on noudatettava.
● Vain koulutetut ja pätevät henkilöt saavat tarkastaa, korjata ja huoltaa

tätä tuotetta. Dräger suosittelee huoltosopimuksen solmimista ja
kaikkien korjaustöiden antamista Dräger-huollon tehtäväksi.

● Käytä vain alkuperäisiä Dräger-varaosia ja lisävarusteita, muuten
tuotteen asianmukainen toiminta voi vaarantua.

● Älä käytä viallista tai puutteellista tuotetta äläkä tee tuotteeseen
muutoksia.

● Ilmoita Drägerille kaikista komponenttien vioista ja virhetoiminnoista.

1.2 Varoitussymbolit ja niiden merkitykset
Tässä käyttöohjeessa on käytetty erilaisia symboleita korostamaan kohtia,
jotka vaativat käyttäjältä erityistä huomiota. Symbolit ja niiden merkitykset
ovat seuraavat:

VAROITUS
Viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen, jonka seurauksena voi
olla kuolema tai vakava vamma, jos tilannetta ei vältetä.

HUOMIO
Viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen, jonka seurauksena voi
olla fyysinen vamma tai tuote- tai ympäristövahinko, jos tilannetta
ei vältetä. Voidaan käyttää varoittamaan myös
epäasianmukaisesta käytöstä.

HUOMAUTUS
Lisätietoja tuotteen käytöstä.

2 Kuvaus
2.1 Tuotteen yleiskuvaus
Bodyguard® 1500 on paristokäyttöinen, ääni- ja valohälyttimin varustettu
henkilökohtainen hälytys- ja turvajärjestelmä. Äänihälytykset ovat
voimakkaita ja helposti tunnistettavia erilaisissa vaaratilanteissa
muuttuvine äänikuvioineen. Hälytysääni tuotetaan elektronisella
äänilähteellä, joka käyttää avaimenreikää vahvistinkammiona selvien ja
äänekkäiden hälytyssignaalien tuottamiseksi.

Visuaaliset signaalit on toteutettu laitekotelon punaisilla ja sinisillä sekä
vihreällä ja keltaisella LEDillä. Käytön aikana vilkkuva vihreä LED-valo
ilmaisee, että laite on toiminnassa ja sykkivät siniset LEDit antavat
visuaalisen signaalin (seurantavalo) muille ryhmän jäsenille.

Laite on konfiguroitu joko painikeversioksi tai Tallly-avaimella varustetuksi
painikeversioksi. Äänihälytyksen estomahdollisuus on pääerona näiden
kahden version välillä:

● Painikeversio – laitteen sivulla olevia painikkeita käytetään
automaattisten hälytysten kytkemiseen päälle ja pois päältä
(Tally-avainta ei toimiteta painikeversion mukana).

● Tally-avaimella varustettu painikeversio – laitteen sivulla olevia
painikkeita käytetään automaattisten hälytysten kytkemiseen päälle ja
pois päältä. Tally-avain on tarkoitettu käytettäväksi huollon
yhteydessä. Tally-avaimen asettaminen paikalleen estää
äänihälytysten kuulumisen huollon aikana.

Yksikkö kiinnitetään suojapuvun tai varusteiden ulkopuolelle käyttäen yhtä
kolmesta kiinnitysvaihtoehdosta. Vakiokiinnike on malataprofiilinen
valjaskiinnike. Vaihtoehtoisesti voi käyttää (yksikön mukana toimitettua)
adapteria, jolla yksikön voi kiinnittää yleismalliseen varustekiinnikkeeseen.
Valinnaisena vaihtoehtona (toimitetaan lisävarusteena) on
hauenleukaklipsi yhdistetyllä D-rengaslangalla.

2.1.1 Hätähälytykset

Laitteen päätoimintoja ovat automaattinen ja manuaalinen hätähälytys.
Automaattinen hätähälytys käyttää sisäistä liikeanturia ja ajastinta
mittaamaan aikaa, jonka laitteen kantaja on liikkumattomana ja ilmaisee
tilanteet, joissa henkilö on esim. jäänyt loukkuun tai on tajuton.
Automaattinen hätähälytys aktivoi esihälytyksen ( ) ja täyden hälytyksen
( ) ennalta määritetyn ajan kuluttua, mikäli henkilö ei liiku normaalia
hengitysliikettä lukuun ottamatta. Manuaalista hälytystä käytetään
painamalla keltaista painiketta ( ). Sen avulla laitteen kantajalla on
mahdollisuus pyytää apua tai huomiota.

2.1.2 Lämpöaltistushälytys

Suojavaatetus eristää kantajan ympäristön lämmöltä, jolloin lämpötilan ja
lämpökuormituksen oikea arviointi voi olla vaikeaa. Bodyguard® 1500 on
varustettu lämpöanturilla, joka valvoo lämpökuormitusta ja aktivoi
ajastimen ennalta asetetussa käynnistymislämpötilassa
(käynnistymislämpötilan oletusarvo on 40 °C). Ajastimen käynnistyttyä
kaksi lämpötilahälytystä aktivoituvat heti, kun aikapainotteiset
lämpötilarajat on saavutettu. Hälytykset varoittavat käyttäjää suhteellisen
pitkäaikaisesta altistuksesta suhteellisen korkealle lämpötilalle tai
lyhytaikaisesta altistumisesta erittäin korkealle lämpötilalle.

Dräger PC Link -moduulin avulla käyttäjä voi poistaa lämpöanturin
käytöstä tai asettaa aloituslämpötilan yksittäisen käyttötilanteen
asettamien vaatimusten mukaisesti (katso kohta 2.1.3).

2.1.3 Radioyhteys

Radioyhteys mahdollistaa yhden tai useamman laitteen linkityksen
paineilmahengityslaitteen Dräger Bodyguard® TX -mittariin. TX-mittariin
linkitetty Bodyguard® 1500 kytkeytyy automaattisesti päälle alle 1 m
etäisyydellä TX-mittarista tämän ollessa päälle kytkettynä. Linkitettyä
Bodyguard® 1500 -laitetta ei voida kytkeä pois päältä ennen kuin
TX-mittari on kytketty pois päältä. Katso laitteen linkityksen yksityiskohdat
kohta 3.4.3.

Bodyguard® 1500 on varustettu radiotaajuisella tiedonsiirtopiirillä, joka
mahdollistaa laitteen tietojen langattoman lukemisen ja uudelleen
ohjelmoinnin. Näitä tietoja ovat laitteen tunnistus, tallennetut tapahtumat
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(Datalog), parametrien ylläpito ja kiinteän ohjelmiston uudelleen
ohjelmointi. Muutettavissa olevia parametriasetuksia ovat mm. hälytysten
aktivointi/deaktivointi, liiketunnistimen hälytysajat, hälytysäänet jne. Tässä
dokumentissa kuvatut parametrit ovat laitteen oletusarvoja.

Radiotaajuinen linkki edellyttää Dräger PC Link -moduulin käyttöä. Kysy
lisätietoja Drägeriltä.

2.2 Käyttötarkoitus
Bodyguard® 1500 on suunniteltu erityisesti palokuntien,
pelastuspalvelujen ja muiden palo- ja pelastustehtävissä ja muissa
vaarallisissa tehtävissä työskentelevien henkilöiden käyttöön, kun
käytössä on lisäksi TX-mittari. Laitteen selkeät ja helposti tunnistettavat
hälytyssignaalit ilmaisevat laitteen käyttäjän liikkumattomuuden, niillä
voidaan kutsua apua tai ne varoittavat korkeasta lämpökuormituksesta.
Pelastustiimit voivat käyttää hätähälytyksiä hälytyksen aiheuttajan
paikantamiseen. Laitetta voidaan käyttää erillislaitteena.

2.2.1 Käyttörajoitukset

Automaattisen hätähälytyksen rajoituksena on, että liikeanturi tunnistaa
kantajasta riippumattoman liikkeen, jolloin hälytys voi jäädä laukeamatta
esim. tilanteessa, jossa henkilö on liikkumattomana liikkuvalla alustalla
(esimerkiksi liikkuvan tai tärisevän koneen päällä).

Erityisohjeet turvallista käyttöä varten:
Upotettu tarra on valmistettu alumiinifoliosta. Loppukäyttäjän on
huolehdittava siitä, että käytön aikana tarraan ei kohdistu iskuja tai
hankausta, sillä se voi aiheuttaa syttyviä kipinöitä.

Metallikiinnitin on eristetty johtava osa, jonka kapasitanssi 6 pF ylittää
standardin EN 60079-0:2012 taulukossa 9 ryhmän II laitteille mainitut
sallitut arvot. Käyttöönsoveltuvuutta arvioidessaan käyttäjän tulee
huomioida, että tämä voi aiheuttaa sähköstaattisen purkauksen vaaran.

2.3 Hyväksynnät
Eurooppalaiset standardit, ohjeet ja direktiivit, joiden mukaan tämä tuote
on hyväksytty, on eritelty vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa (ks.
vaatimustenmukaisuusvakuutus tai www.draeger.com/
product-certificates).

2.4 Merkinnät ja symbolit

HUOMIO
Älä käytä merkkauskyniä tai maalia äläkä naarmuta tai kaiverra
laitetta, koska se voi vahingoittaa laitetta tai mitätöidä
hyväksynnät. Henkilökohtaiset merkinnät laitteeseen on
suositeltavaa tehdä tarroilla.

3 Käyttö

HUOMIO
Tally-avaimella varustetun Bodyguard® 1500:n avain on
irrotettava, jotta automaattiset hätähälytykset voivat aktivoitua.
Varmista, että Tally-avain on poistettu ennen käytön aloittamista.

3.1 Valmistelu käyttöä varten
3.1.1 Alustava kokoonpano

Takakansi ja paristot toimitetaan irrallisina (ei asennettuna) laitteen mukana.
Asenna ne paikalleen ennen ensimmäistä käyttöä (katso kohta 3.4.2).

Jos laitteen mukana on toimitettu hammastettu pidike, kiinnitä pidike
seuraavasti:

1. Poista vyöpidike laitteen takakannesta (kuva 2).
2. Asenna paristot ja takakansi normaalisti (katso kohta 3.4.2).
3. Kiinnitä hammastettu klipsi ruuvilla (kuva 3). Kiristä ruuvi kevyesti

T10-avainta käyttäen. Dräger suosittelee 0,8 Nm kiristysmomenttia –
älä ylikiristä.

Jos asennat yksikön yleismalliseen varustekiinnikkeeseen, asenna tällöin
adapteri seuraavasti:

1. Asenna paristot ja takakansi kuten tavallisesti (katso kohta 3.4.2).
2. Asenna yleismallisen varustekiinnikkeen adapteri ja kiinnitä se

valjaskiinnikkeellä (kuva 4).

HUOMAUTUS
Kiinnitä yleismallisen varustekiinnikkeen adapteri yksikköön
ainoastaan valjaskiinnikkeellä. Älä käytä tarkoitukseen ruuvia
(esim. hauenleukakiinnikkeen mukana toimitettavaa ruuvia).

3.1.2 Valmistelu käyttöä varten

1. Asenna paristot tarvittaessa (katso kohta 3.4.2).
2. Linkitä laite tarvittaessa TX-mittariin (katso kohta 3.4.3).
3. Suorita toiminnan testaus (katso kohta 3.4.1).

VAROITUS
Laitteen kiinnittäminen suojavaatetuksen sisäpuolelle eristää
lämpöanturin ympäristön lämmöstä ja viivästyttää hälytyksen
aktivoitumista, jolloin vaarana on liiallinen altistuminen korkeille
lämpötiloille. Kiinnitä Bodyguard® 1500 suojavaatetuksen
ulkopuolelle ja varmista, että anturi on vapaana.

HUOMAUTUS
Optimaaliset kiinnityspaikat ovat käyttäjän etupuolella olkapäällä
(kuvat 5 ja 6) tai vyötäröllä (kuva 7). Kiinnityspaikka olkapäällä voi
altistaa lämpöanturin hieman korkeimmille lämpötiloille ja on siksi
suositeltava paikka sammutustöissä.
Kiinnitys olalle mahdollistaa laitteen linkityksen TX-mittariin
paineilmahengityslaitetta käytettäessä. Katso laitteen linkityksen
yksityiskohdat kohta 3.4.3.

4. Kiinnitä laite paineilmahengityslaitteen olkahihnaan tai
suojavaatetukseen.

3.2 Käytön aikana
3.2.1 Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä

Laitteen kytkeminen päälle:
● Jos laitetta käytetään itsenäisenä laitteena, paina vasenta painiketta.
● Jos laite linkitetään TX-mittariin, avaa paineilmahengityslaitteen

säiliöventtiili. Laite kytkeytyy päälle automaattisesti.
Laitteen kytkeminen pois päältä:
● Jos laitetta on käytetty itsenäisenä laitteena, paina vasenta ja oikeaa

painiketta samanaikaisesti..
● Jos laite on yhdistetty TX-mittariin, kytke TX-mittari pois päältä (katso

TX-mittarin käyttöohje) ja paina vasenta ja oikeaa painiketta
samanaikaisesti.

3.2.2 Käyttötilat ja toiminnot

Hälytysten käytön ja aktivoinnin samoin kuin kaikkien evakuointi- ja
pelastusvaiheiden tulisi vastata voimassa olevia komento- ja
valvontamenettelyjä.

Lepotila – Kun laite kytketään pois päältä, se menee lepotilaan (odottaa
aktivointisignaalia). Automaattiset hälytykset on estetty ja kaikki LEDit ovat
sammuksissa. Manuaalinen hätähälytys voidaan aktivoida lepotilassa.

Aktiivitila – Kun laite kytketään päälle, laite antaa läpäistyn itsetestauksen
jälkeen käynnistyssignaalin (neljä piippausta ja kaikki LEDit syttyvät
hetkeksi) ja siirtyy aktiivitilaan, jonka sekunnin välein välähtävä vihreä LED
ilmaisee. Automaattiset hälytykset aktivoituvat ja seurantavalo kytkeytyy
päälle.

Vikahälytys – Jos laite ei läpäise itsetestausta tai jos laitteeseen tulee vika
käytön aikana, vikahälytys aktivoituu (viisi piippausta ja nopeasti vilkkuva
keltainen LED).
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Esihälytys ( ) – Liikettä ei ole tunnistettu 21–25 sekuntiin. Esihälytys
aktivoituu: toistuvat kolme, voimistuvaa piippausta ja vuorotellen palavat
punaiset ja siniset LEDit. 

Automaattinen hätähälytys ( ) – Liikettä ei ole tunnistettu 8 sekuntiin
esihälytyksen jälkeen. Aktivoi täyden hälytyssignaalin.

Manuaalinen hätähälytys ( ) – Painikkeen painallus aktivoi täyden
hälytyssignaalin.

Paristot lähes tyhjiä -hälytys ( ) – Keltainen LED vilkkuu ja piippaus
joka viides sekunti.

Lämpöaltistushälytys 1 – Alempi aika/lämpötilaraja saavutettu. Kuuluu
lyhyt toistuva kaksoispiippaus ja punainen LED vilkkuu. Paina oikeaa
painiketta ( ) hälytyksen hiljentämiseksi.

Lämpöaltistushälytys 2 – Ylempi aika/lämpötilaraja saavutettu. Aktivoi
täyden hälytyssignaalin.

Seurantavalo – Hitaasti sykkivät siniset LEDit.

Täysi hälytyssignaali – Korkea merkkiääni, jota täydentää vuorotellen
palavat punaiset LED ja siniset LEDit.

3.2.3 Automaattiset hätähälytykset

Avain

3.2.4 Lämpöaltistushälytykset

VAROITUS
Lämpöaltistushälytys 1 ilmaisee, että kantaja on altistunut
voimakkaalle lämpökuormitukselle. Hälytyksen kuuluessa poistu
välittömästi turvalliselle alueelle, äläkä palaa toiminta-alueelle
hälytyksen aktivoitumisen jälkeen. 
Lämpöaltistushälytykset on konfiguroitu vastaamaan käyttäjien
toiminnallisia tarpeita. Laitteen omistajan tulee taata, valittuihin
lämpöhälytysasetuksiin perustuvat, turvalliset
työskentelymenetelmät.

Kun kuuluu lämpöaltistushälytys 1, kuittaa ja hiljennnä hälytys painamalla
oikeaa painiketta ( ) ja poistu välittömästi turvalliselle alueelle. Punainen
LED jatkaa vilkkumista kunnes ympäristön lämpötila laskee asetetun
aloituslämpötilan alapuolelle.

Lämpöaltistushälytys 2 aktivoi täyden hälytyksen varoituksena erittäin
korkeasta lämpökuormituksesta. Kyseessä on hätätilanne. Poistu alueelta
välittömästi. Kun olet turvallisella alueella, sammuta hälytys normaalisti.

3.3 Käytön jälkeen
Älä poista laitetta ennen kuin olet turvallisella, vaarattomalla alueella.

1. Irrota yksikkö tarvittaessa valjashihnasta tai suojavaatetuksesta.
○ Käytä valjaskiinnikkeen irrottamiseen litteäkärkistä ruuvitalttaa,

jonka kärjen leveys on vähintään 3 mm (kuva 9 tai kuva 10).
○ Käytä adapterin irrottamiseen yleismallisesta varustekiinnikkeestä

2,5 mm:n kuusiokoloavainta (kuva 11).
2. Suorita toiminnan testaus (katso kohta 3.4.1).
3. Puhdista laite tarvittaessa (katso kohta 5.1).
4. Säilytä laite säilytysohjeen mukaisesti (katso kohta 6).

3.4 Yleiset käyttäjän tehtävät
3.4.1 Toiminnan testaus

VAROITUS
Laitteen toimintatestissä ilmenevät poikkeamat normeista tai
parametreistä tai näkyvät vauriot viittaavat mahdolliseen
järjestelmävikaan. Raportoi viasta koulutetulle huoltohenkilöstölle
tai ota yhteys Drägeriin. Käytä Bodyguard® 1500 -laitetta vain, kun
se on täydessä toimintakunnossa. 

HUOMIO
Hälytysääni on hyvin voimakas. Varoita välittömässä
läheisyydessä olevaa henkilöstöä ja käytä sopivia
kuulonsuojaimia Bodyguard® 1500 -laitteen testauksen aikana
välttääksesi kuulovauriot.

1. Tarkasta, että Bodyguard® 1500 on puhdas ja vaurioitumaton.
Tyypillisiä merkkejä vaurioista, jotka voivat vaikuttaa laitteen
toimintaan, ovat lommot, naarmut, viillot, ruoste ja värin muuttuminen.

2. Kytke laite päälle. (Laitteen kytkeminen päälle on kuvattu kohta 3.2.1
ja hälytysten sammuttaminen on esitetty kohta 8.)

3. Varmista, että laite antaa käynnistyssignaalin (neljä piippausta ja
kaikki LEDit syttyvät hetkeksi) ja vihreä (toiminta) LED ja siniset
(seurantavalo) LEDit toimivat.

Aika sekunteina Liike

Paina vasenta painiketta Esihälytys

Paina oikeaa painiketta Täysi hälytys
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4. Pidä laitetta liikkumattomana ja tarkasta, että esihälytys aktivoituu
21 ... 25 sekunnin kuluttua. Liikuta laitetta sammuttaaksesi hälytyksen.

5. Pidä laitetta jälleen liikkumattomana ja jätä esihälytys huomiotta,
tarkasta, että täysi hälytys käynnistyy noin 8 sekunnin kuluttua
esihälytyksestä.

6. Sammuta hälytys.
7. Käynnistä manuaalinen hälytys.
8. Sammuta hälytys.
9. Jos Bodyguard® 1500:a aiotaan käyttää TX-mittarin kanssa, varmista,

että laite on linkitetty mittariin (katso kohta 3.4.3) ja toimi seuraavasti:
a. Varmista, että TX-mittari ja Bodyguard® 1500 ovat kytkettyinä pois

päältä.
b. Avaa paineilmahengityslaitteen säiliön venttiili. Tarkasta, että

Bodyguard® 1500 kytkeytyy päälle 10 sekunnin kuluessa
TX-mittarin suorittamasta itsetestauksesta.

c. Paina samanaikaisesti Bodyguard® 1500:n vasemman- ( ) ja
oikeanpuoleista ( ) painiketta. Laitteen pitää pysyä aktiivisena
(päällekytkettynä) TX-mittarin ollessa päällekytkettynä.

d. Paina TX-mittarin valopainiketta ( ) ja pidä painettuna
10 sekunnin ajan. Tarkasta, että linkitetty Bodyguard® 1500
päästää pitkän piippauksen.

3.4.2 Paristojen asennus ja vaihto

VAROITUS
Räjähdyksen tai tulipalon vaara. Älä poista tai asenna paristoja
räjähtävässä tai helposti syttyvässä ympäristössä.
Räjähdys-, palo - tai kemiallinen vaara. Älä altista paristoja
lämmönlähteille, älä yritä ladata ei-ladattavia paristoa äläkä
oikosulje pariston napoja.
Räjähdysvaara, jos paristo vaihdetaan vääräntyyppiseen
paristoon. Käytä vain suositeltua paristotyyppiä.

HUOMIO
Vaara ympäristölle Hävitä käytetyt paristot kansallisten tai
paikallisten määräysten mukaisesti.

● Käytä vain suositeltua paristotyyppiä: Panasonic® CR123A (3 V
litium). Muut paristot eivät ehkä tarjoa samaa käyttöikää ja voivat
mitätöidä hyväksynnät.

● Vaihda paristot pareittain. Älä käytä sekaisin uusia ja käytettyjä
paristoja.

● Poista tyhjät paristot laitteesta.
● Säilyttääksesi dataloggerin kellon tarkkuuden, aseta uudet paristot

paikalleen 30 sekunnin kuluessa paristojen poistamisesta.

1. Irrota takakansi 2,5 mm kuusiokoloavainta käyttäen ja poista tyhjät
paristot (kuva 12).

2. Huomaa paristokoteloon merkitty napaisuus ja aseta uudet paristot
paikoilleen.

3. Tarkasta kansi ja sen tiivisterengas. Voitele tiivisterengas kevyesti
silikonirasvalla (ohje: voiteluaineen pitää olla sormin tunnettavissa,
mutta ei silmin nähtävissä).

4. Kohdista ja kiinnitä kansi paikalleen. Kiristä ruuvit kevyesti. Dräger
suosittelee 0,5 Nm kiristysmomenttia – älä ylikiristä.

5. Suorita toiminnan testaus (katso kohta 3.4.1).

3.4.3 Linkitys TX-mittariin

1. Varmista, että TX-mittari ja Bodyguard® 1500 ovat pois päältä
kytkettyinä.

2. Bodyguard® 1500: Paina Bodyguard® 1500:n vasenta painiketta ( )
ja pidä painettuna noin 3 sekunnin ajan kunnes vihreä (toiminta) LED
palaa jatkuvasti. Vapauta vasen painike ( ).

3. TX-valvontalaite: Paina TX-mittarin valopainiketta ( ) ja pidä
painettuna. Noin 6 sekunnin kuluttua vihreä (toiminta) LED ja
valkoinen LED palavat jatkuvasti ja punainen LED alkaa vilkkua.

4. Molemmat laitteet: Tuo
välittömästi mittarin kasvot ja
keltainen 
painike ( ) kontaktiin
toistensa kanssa (kuva 13) ja
vapauta mittarin valopainike
( ).
Jos linkitys onnistuu,
seuraavat signaalit tapahtua
ennen laitteen automaattisesti
pois päältä:
○ Bodyguard® 1500 – siniset

LEDit vilkkuvat ja kuuluu 4
pitkää piippausta.

○ TX-valvontalaite –
valkoinen LED ja vihreä/keltainen LED vilkkuvat vuorotellen.

!
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Jos yhdistäminen epäonnistuu, seuraavat signaalit tapahtua ennen
laitteen automaattisesti pois päältä:
○ Bodyguard® 1500 – punainen LED vilkkuu ja kuuluu 8 lyhyttä

piippausta.
○ TX-valvontalaite – punainen ja keltainen LED vilkkuvat

vuorotellen.
Jos yhdistäminen epäonnistuu, seuraavat signaalit tapahtua:
○ TX-valvontalaite – punainen ja keltainen LED vilkkuvat

vuorotellen, ja valvontalaite kytkeytyy automaattisesti pois päältä
○ Bodyguard® 1500 – siirtyy automaattisesti aktiivitilaan (katso

kohta 3.2.2).

HUOMAUTUS
Linkityksen epäonnistuessa, aloita tällöin linkitys uudelleen
ohjeiden mukaan. Bodyguard® 1500 ei sisällä aikaisempaa
yhteystietoa.

4 Vianetsintä
Ota yhteys Drägeriin, jos vika ei poistu ohjeiden mukaan toimittaessa tai jos
vikaa ei ole kuvattu alla olevassa taulukossa.

5 Huolto
Bodyguard® 1500 ei kaipaa säännöllistä huoltoa. Puhdista laite ja vaihda
paristot tarvittaessa.

5.1 Puhdistus

HUOMIO
Älä käytä orgaanisia liuottimia tai hankaavia aineita. Muut kuin
mieto saippualiuos voivat vahingoittaa laitetta.
Älä upota laitetta veteen tai puhdistusnesteisiin äläkä laita pesu-
tai kuivauskoneeseen. Älä pura laitetta osiin puhdistusta varten.

Puhdista ja kuivaa Bodyguard® 1500 huolellisesti käyttäen puhdasta
nukkaamatonta liinaa. Kostuta tarvittaessa liina miedolla saippualiuoksella.

6 Varastointi
Säilytä laite kuivassa ympäristössä pölyltä ja lialta suojattuna. Älä altista
suoralle auringonvalolle. Varastointilämpötila-alue 10 – 50 °C.

Paristovirtaa kuluu jonkin verran myös laitteen ollessa pois päältä (off).
Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan (katso
kohta 3.4.2). Huomaa, että dataloggerin kello pysähtyy lyhyen ajan
kuluttua paristojen poistamisesta.

7 Hävittäminen
7.1 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää talousjätteenä. Viereinen
symboli muistuttaa tästä.

Tuotteen voi palauttaa maksutta Drägerille. Lisätietoja saat tarvittaessa
maakohtaiselta markkinointiorganisaatiolta tai Drägeriltä.

7.2 Paristot
Hävitä käytetyt paristot kansallisten tai paikallisten määräysten mukaisesti.

8 Tekniset tiedot

ll 1G Ex ia IIC T4 Ga (Ta = -30 °C ... +60 °C)
II 1D Ex ia IIIB T200°C Da
I M1 Ex ia I Ma

Vika Syy Korjaus
Ei kytkeydy päälle Paristot tyhjiä Vaihda paristot

(katso kohta 3.4.2).

Laite 
epäkunnossa

Ota yhteys Drägeriin

Ei kytkeydy pois päältä TX-mittari 
sijainnut 
tietoliikennealuee
n ulkopuolella, kun 
se on kytketty pois 
päältä 
(Bodyguard® 1500 
ei ole 
vastaanottanut 
sammutussignaali
a)

Vie laite 
RF-tietoliikennealueell
e ja paina TX-mittarin 
valaisupainiketta 
( ). Kytke 
Bodyguard® 1500 
pois päältä 
(ks. luku 3.2.1).

Keltainen LED vilkkuu ja 
piippaus joka viides sekunti

Paristot tyhjiä Vaihda paristot
(katso kohta 3.4.2)

Viisi piippausta ja keltainen 
LED vilkkuu

Itsetestausta ei 
läpäisty tai 
laitevika

Ota yhteys Drägeriin

Vihreä (toiminta) LED 
palaa 10 sekunnin ajan ja 
sen jälkeen sammuu

Vasenta painiketta 
( ) on painettu yli 
3 sekunnin ajan

Ei toimenpiteitä. Laite 
yrittää muodostaa 
radioyhteyden. Tämä 
on normaali toiminto

TX-mittari ilmoittaa 
linkityksen epäonnistuneen 
(vilkkuva punainen LED), 
mutta Bodyguard® 1500 
linkityksen onnistuneen 
(vilkkuvat siniset LEDit ja 
4 pitkää piippausta)

Laitteet siirtyneet 
linkityksen aikana 
RF-radioyhteysalue
en ulkopuolelle

Linkitä laitteet 
uudelleen 
varmistaen, että 
RF-yhteyspisteet 
pysyvät kontaktissa 
toisiinsa

Mitat: 100 x 70 x 40 mm

Paino: 230 g paristoineen

Käyttölämpötila: -30 °C ... +60 °C

Käyttöpaine: 0,75 – 2 bar

Hälytyssignaalit: BS 10999:2010

Paristo: Panasonic® CR123A (3 V litium).

Jännite: 6 V DC

Nimellistaajuus: 125 kHz 66 dBuA / m 10 m
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9 Tilausluettelo
Kuvaus Määrä Tilauskoodi
Paristo (Panasonic® 
CR123A (3 V litium))

5 (per 
pakkaus)

3356715 
tai yleisesti saatavilla

T10-avain 1 3356165 
tai yleisesti saatavilla

2,5 mm kuusiokoloavain yleisesti saatavilla

Silikonirasva yleisesti saatavilla
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