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Preparação para utilização
Colocação da pilha

Não coloque nem substitua a 
pilha em áreas com risco de 
explosividade. As pilhas usadas 
devem ser descartadas de acordo 

com as regulamentações nacionais 
existentes para o efeito.

Veja a Fig. 1

 Recorrendo a uma chave hexagonal de 2 
mm, retire os três parafusos da tampa da 
caixa da pilha e retire-a com cuidado.

 Coloque a pilha no compartimento da 
tampa com o terminal (+) colocado como 
se mostra na Fig. 2. Verifique se a junta 
de vedação está em boas condições e 
correctamente colocada.

 Levante o Bodyguard e coloque-o na 
posição vertical – alinhe a pilha e a tampa 
e segurando a tampa insira a pilha no seu 
compartimento. Enquanto segura a tampa 
na sua posição recoloque os três parafusos 
e, usando a mesma chave hexagonal, 
aperte-a (0,4 Nm a 0,5 Nm). Não aperte 
demasiado.

 Durante a colocação e ligação da pilha 
iniciar-se-á um auto-teste. Cada vez que o 
visor comuta de informação é emitido um 
“bip” – Fig. 3, 4 e 5, e depois a Fig. 6 é 
mostrada no fim da sequência.

 Para desligar o Bodyguard:
 Prima mantendo assim o botão Esquerdo 

– a Fig. 7 será mostrada. Tão logo esta 
informação desapareça, liberte o botão – o 
instrumento está desligado.

 Em alternativa:
 Retire o “tally” – a Fig. 11 é mostrada 

momentaneamente e depois comuta para 
a Fig. 12. Torne a colocar o “tally”. O 
instrumento está desligado.

A visualização do ícone X com 
“Fault Code” (Código Avaria) 
p.ex. Fig. 8, indica a falha do auto-
teste. Se tal acontecer remeta o 

Bodyguard para os nossos Serviços 
Técnicos.

Selecção de Cilindros
Se estiver programado o uso de mais do que 
um tipo de cilindro de ar e a função “selecção 
de cilindro” estiver activa, seleccione o cilindro 
pretendido da seguinte forma:

 Prima o botão Esquerdo. Inicia-se a 
sequência de auto-testes. Quando o tipo de 
cilindro for mostrado (exemplo da Fig. 4) 
prima o botão Esquerdo. 

 Prima o botão Direito para seleccionar o 
tipo de cilindro pretendido e tão logo este 
seja mostrado, prima novamente este botão 
para confirmar a opção. O Bodyguard 
emitirá um “bip” simples e tem início nova 
sequência de auto-testes.

 No fim da sequência será mostrada a Fig. 6. 
 Para desligar o Bodyguard: 
 Prima mantendo assim o botão Esquerdo 

– será mostrada a Fig. 7. Quando esta 
desaparecer liberte o botão – o instrumento 
está desligado.

 Em alternativa:
 Retire o “tally” – a Fig. 11 será mostrada 

momentaneamente que depois comuta 
para a Fig. 12 – Torne a colocar o “tally” 
– o instrumento está desligado.

Para Criar ou Alterar o ID do 
Utilizador
O ID – identificação do utilizador – é um 
código numérico de quatro dígitos. Se 
estiver pré-programado com a função User 
ID – Identificação do Utilizador – “activada” é 
possível criar ou alterar o ID, como se segue:

 Prima o botão Esquerdo. Inicia-se a sequência 
de auto-testes e quando for mostrada a Fig. 
9 (User ID) prima o botão Direito. O primeiro 
dígito da série fica intermitente.

Aprovações
O DragerMan Bodyguard® II é um instrumento concebido para monitorização em combinação 
com aparelhos de protecção respiratória de ar comprimido, encontrando-se aprovado para uso 
em atmosferas potencialmente explosivas de acordo com a Directiva ATEX 94/9/CE. Dispõe do 
Certificado Nº ITS05ATEX23993X emitido pelo Corpo Notificado CE0359.

Aprovação de Segurança Intrínseca
Conforme Normas EN50014 e EN50020, classe protecção        I M 1/II 2 G EEx ia I/II T4 @ Ta 
-30° C a +60° C exclusivamente quando alimentado por pilhas conforme indicado abaixo nos Dados 
Técnicos neste Manual de Instruções. Não instale ou substitua as pilhas, nem abra o instrumento 
numa área potencialmente explosiva. A tampa de protecção em borracha que protege o instrumento, 
não deve ser retirada em circunstâncias nenhumas durante a utilização do equipamento.

Para sua Segurança
As instruções para uso do DragerMan Bodyguard® II T devem ser observadas conjuntamente com 
as instruções de uso relativas ao aparelho de ar comprimido para protecção respiratória, na versão 
que estiver a ser usada.

 O uso do equipamento implica obrigatoriamente que o utilizador esteja familiarizado e cumpra 
com a Legislação Nacional, Leis e Normas aplicáveis ao uso de equipamentos para protecção 
respiratória no país onde estes são utilizados.

 A utilização do equipamento pressupõe que o utilizador dispõe do treino adequado e que cumpre 
todos os procedimentos aqui referidos.

 O equipamento só poder ser usado para os fins aqui explicitados, ou, para outras aplicações, 
somente em conformidade com o que haja sido expressamente indicado pela Drager, por 
escrito.

 A inspecção ou reparação do instrumento, a qual deve ser feita a intervalos regulares, só 
pode ser realizada por técnicos com habilitação própria, sendo obrigatório manter cadastro das 
inspecções e serviço realizado.

 A Drager recomenda que seja estabelecido um contrato com os seus serviços técnicos ou com 
o seu representante legal para Portugal, a TECNIQUITEL.

 Se necessário por favor contacte a TECNIQUITEL para esclarecimento relativamente à prestação 
deste serviço ou para formação.

 Por favor notifique-nos imediatamente se detectar qualquer anomalia no instrumento.
 Use exclusivamente peças genuínas para efeitos de reparação ou manutenção.
 Use exclusivamente Equipamentos de Teste adequados para efeitos de reparação ou 

manutenção.

Garantias e Declaração de Responsabilidade
A responsabilidade pelo funcionamento correcto do equipamento é transferida irrevogavelmente 
para o proprietário ou utilizador deste equipamento se este for assistido ou reparado por técnicos 
que não possuam habilitação própria (que não sejam empregados ou certificados pela Drager) e 
ainda sempre que aquele seja usado de forma diferente daquela para que foi concebido, construído 
e aprovado.
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 Prima o botão Direito para alterar o 1º dígito 
do código até que seja mostrado o dígito 
pretendido.

 Prima o botão Esquerdo e o 2º dígito ficará 
intermitente.

 Prima o botão Direito para alterar o 2º dígito 
do código até que seja mostrado o dígito 
pretendido.

 Prima o botão Esquerdo e o 3º dígito ficará 
intermitente.

 Prima o botão Direito para alterar o 3º dígito 
do código até que seja mostrado o dígito 
pretendido.

 Prima o botão Esquerdo e o 4º dígito ficará 
intermitente.

 Prima o botão Direito para alterar o 4º dígito 
do código até que seja mostrado o dígito 
pretendido.

 Prima o botão Esquerdo. O Bodyguard 
emite um “bip” simples e inicia-se então a 
sequência de auto-testes.

Enquanto decorre a sequência 
observe a Fig. 9 confirmando se 
foi programado o ID correcto. Se 
necessário repita o procedimento.

 No fim da sequência é mostrada a Fig. 6.
 Para desligar o Bodyguard: 
 Prima mantendo assim o botão Esquerdo – 

será mostrada a Fig. 7. Tão logo a imagem 
desapareça liberte o botão – o instrumento 
está desligado.

 Em alternativa:
 Retire o “tally” – a Fig. 11 é mostrada 

momentaneamente e depois comuta 
para Fig. 12. Torne a colocar o “tally” – o 
instrumento está desligado.

 

Testes Pré Operacionais
Se o Bodyguard for utilizado na 
versão “tally”, todos os testes 
pré operacionais podem ser 
efectuados com o “tally” inserido. 

Com o “tally” inserido, o Alarme Pessoal de 
Emergência não se encontra activo.

Teste do Alarme Pessoal de Emergência
 Prima o botão Esquerdo. Iniciar-se-á uma 

sequência de auto-testes. Será emitido um 
“bip” simples cada vez que a informação 
mostrada no visor se altere – as Fig. 3, 4 e 
5 serão mostradas e depois a Fig. 6 no fim 
da sequência.

 Teste do Alarme – Prima o botão amarelo 
no centro do instrumento. Será emitido 
um alarme repetitivo de elevado tom e será 
mostrada a Fig. 10. Para silenciar o alarme, 
retire e depois volte a colocar o “tally” – é 
mostrada a Fig. 6.

Activação Automática – Teste 
Alarme Pessoal de Emergência

Enquanto o “tally” se encontrar 
colocado o modo Alarme Pessoal 
de Emergência está inactivo.

 Retire o “tally”. O instrumento emite um 
breve um sinal acústico – o visor mostrará 
por breves momentos a Fig. 11 e depois 
comutará para a Fig. 12. O LED verde, 
localizado na parte da frente do instrumento, 
começa a piscar de forma contínua.

 Coloque o Bodyguard para baixo – Não mexa 
o instrumento. 21 a 25 segundos depois 
será emitido o sinal de pré-alarme – mexa 
agora o Bodyguard – o alarme é cancelado.

Não tente usar os botões para 
cancelar o pré-alarme.

 Coloque o Bodyguard para baixo – Não 
mexa o instrumento. Deixe que este 
entre em modo de pré-alarme. Mantenha 
o instrumento quieto para não cancelar o 
pré-alarme. Se não for detectado qualquer 
movimento, cerca de 8 segundos após, 
será emitido um alarme repetitivo de 
altafrequência e será mostrada a Fig. 13.

 Torne a colocar o “tally” – o alarme é 
cancelado e o instrumento desliga-se.

Tes te  dos  A l a rmes  de
Fugas de Alta Pressão e Apito
 Certifique-se que a válvula do cilindro está 

fechada. Desligue a Pressão Positiva na 
Válvula Reguladora de Pulmão (VRP).
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Descrição e tipo de 
utilização prevista
O Bodyguard® II T é um instrumento concebido 
para monitorização contínua dos aparelhos 
de protecção respiratória por ar comprimido 
operando em circuito aberto, movimentos do 
utilizador e temperaturas. Este instrumento, 
robusto e compacto, destina-se a substituir os 
tradicionais manómetros de pressão, a Unidade 
de Apito de Aviso e as Unidades Automáticas de 
Alarme Pessoal.

Incorpora as seguintes funções:
 Monitorização da reserva de ar disponível 

nos cilindros de ar
 Tempo-Para-Apito (TTW) e Fim de Trabalho 

– mostra o tempo remanescente
 Fim do Tempo para Trabalho FTPT (EOST 

– End Of Time for Service)
 Óptico: Sinalizadores por LEDs – Standard
 Acústico: opcional
 Sensor de movimentos e Alarme Pessoal de 

Emergência
 Botão para activação manual do Alarme 

Pessoal de Emergência 
 Temperatura
 Condição das pilhas
 Função para retro iluminação do visor.

Encontra-se disponível uma ligação para o 
instrumento através de uma porta IR e ainda 
aplicações para Windows, para permitirem a 
programação de funcionalidades adicionais 
destinada à monitorização e memorização 
dos dados adquiridos, bem assim para 
permitirem o downloading dos parâmetros 
memorizados.

Detalhes sobre as variantes, acessórios 
aprovados e Ligação IR, bem assim as 
aplicações para Windows acima referidas, 
estão disponíveis a pedido.

Por favor, tenha sempre em atenção as 
Instruções para Uso dos aparelhos respiratórios 
que estejam a ser utilizados.

Dados Técnicos
Ligação do Transdutor Electrónico de Pressão 
adequada para ligação ao redutor de pressão 
do aparelho respiratório de ar comprimido 
– 200 ou 300 bar.

Fonte de Alimentação – Pilha 9 Volt.
Pilhas:  - Use apenas pilhas aprovadas.

Para informação sobre pilhas 
aprovadas, consulte a etiqueta 
no interior do compartimento da 
pilha,ou contacte a Dräger.

 
O instrumento é fornecido com pilha, mas esta 
não vai instalada. Não instale ou substitua a 
pilha em atmosferas potencialmente explosivas. 
A autonomia da pilha depende da sua condição 
original, tempo de uso, frequência dos alarmes, 
temperatura e frequência com que é usado o 
sistema de retro iluminação. Tenha em atenção 
que o instrumento, mesmo desligado, tem 
consumos. Retire a pilha do instrumento se este 
não for usado por períodos muito longos.

Sinal de Alarme – Fim do 
Tempo para Trabalho
Sinalizadores
Ajustáveis entre 50 e 60 bar
Por defeito: pré definido para 55 bar

Todos os equipamentos electrónicos 
podem ser “silenciados” e perderem 
temporariamente a totalidade ou 
parte das suas funções quando

expostos a níveisde radiações de Rádio 
Frequência muito intensas. O instrumento 
que aqui é descrito continuará a operar 
sem qualquer perda de funções, tão logo a 
radiação RF tenha desaparecido.

ii
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 Prima o botão Esquerdo. Inicia-se a sequência 
de auto-testes e quando for mostrada a Fig. 
5 – prima o botão Esquerdo. Os segmentos 
do gráfico barométrico deslocam-se para a 
direita e o ícone “abra a válvula” é mostrado. 
Veja a Fig. 14. Abra imediatamente a válvula 
do cilindro na totalidade para pressurizar o 
sistema. O mostrador altera-se passando 
a mostrar a Fig. 15 – indicando a pressão 
residual alternando os ícones “feche a válvula” 
e “prima o botão Direito”.

Fig. 5 – os segmentos do gráfico 
barométrico deslocam-se para 
a direita e se o botão Esquerdo 
não for premido antes do último

segmento desaparecer, o mostrador comuta 
para a Fig. 6. Para reiniciar: prima e mantenha 
assim o botão Esquerdo até que a Fig. 7 seja 
mostrada, momento em que deve libertar 
imediatamente o botão. Inicia-se então uma 
sequência de auto-testes.

Fig. 14 – os segmentos do gráfico 
barométrico deslocam-se para 
a direita e se a válvula não for 
aberta antes do último segmento

desaparecer, será mostrado momentaneamente 
o ícone de “pressão baixa” dando início à 
sequência de auto-testes.

 Feche imediatamente a válvula e depois prima 
o botão Direito. O mostrador comutará para a 
Fig. 16 indicando que teve início a contagem 
de tempo para estabilização da pressão, após o 
que, decorridos alguns segundos, será emitido 
um “bip” simples e o mostrador comuta para 
Fig. 17 indicando que teve início a contagem 
do tempo necessário ao teste de fugas.

Durante o tempo em que decorre 
a sequência dos testes de fuga, 
a pressão poderá cair cerca de 
10 bar. Isto deve-se somente

ao ajustamento do redutor de pressão.

 Os segmentos no gráfico barométrico 
deslocam-se para a direita e o ícone “a” Fig. 18 
é mostrado no fim da sequência do tempo – o 
equipamento “Passou” o teste. Prossiga para 
testar os sinalizadores de Fim de Tempo para 
Trabalho (EOST – teste do Apito de Alarme.

Se no fim do tempo desta 
sequência for mostrado o ícone “b” 
da Fig. 18 significa: o equipamento 
“falhou” no teste.Purgue a pressão 

do sistema e desligue o Bodyguard. 
Identifique a origem da fuga, repare-a e 
repita o teste.

Sinalizadores FTPT (Fim do Tempo 
para Trabalho - também EOST)
Se for mostrado o ícone “a” Fig. 18 – Passou 
o teste.

O ícone “passou” (“a” Fig. 18) 
será mostrado durante cerca de 
3 minutos, durante os quais o 
processo de purga da pressão

poderá ser iniciado. Porém, se após 3 minutos 
o processo não tiver sido iniciado, o visor 
mostrará momentaneamente um ícone “X”.- 
a sequência de auto-testes será reiniciada e 
finalmente será mostrada a Fig. 19 indicando 
a pressão residual no sistema. Prossiga para 
os sinalizadores FTPT – Teste do Apito de 
Alarme.

 Válvulas Reguladoras de Pulmão de Pressão 
Positiva – tape, com a palma da mão, a 

saída da VRP e prima o centro da tampa 
de borracha colocando assim a válvula em 
Pressão Positiva. Purgue lentamente o 
sistema levantando de forma cuidadosa a 
palma da mão para que a queda de pressão 
se faça de forma progressiva e lenta. 

 Válvulas Reguladoras de Pressão Normal – 
Purgue lentamente o sistema premindo o 
centro da tampa de borracha.

 Durante o processo de purga observe o 
mostrador – à pressão pré-definida os dois 
sinalizadores vermelhos (LEDs) localizados 
na base do instrumento começarão a piscar.

a. Se o alarme acústico electrónico estiver 
activado, este também será iniciado (bip 
rápido) e manter-se-á em funcionamento até 
aos 10 bar.

b. Se o Bodyguard estiver instalado num 
aparelho respiratório que disponha de apito 
mecânico, o sinal de alarme emitido pelo apito 
será activado à pressão pré-definida. 

 Continue a purgar de forma lenta até que os 
indicadores de pressão e de tempo mostrem 
“0” bar. 

 Se os alarmes ópticos e acústicos estiverem 
em boas condições será mostrada a Fig. 
14. Deixe deslocar os segmentos do gráfico 
barométrico para a direita até que o mostrador 
mude e mostre a Fig.6. 

 Desligue a pressão positiva da Válvula 
Reguladora de Pulmão. 

 Para desligar o Bodyguard: 
 Prima e mantenha assim o botão Esquerdo 

– será mostrada a Fig. 7. Quando a figura 
desaparecer liberte o botão. O instrumento 
está desligado. 

 Em alternativa:
 Retire o “tally” – é mostrada momentaneamente 

a Fig. 11 e depois comuta para a Fig. 12. 
Insira novamente o “tally” – o instrumento 
está desligado. 

Operação
Depois de colocar o Aparelho de Protecção 
Respiratória como descrito nas suas Instruções 
para Uso, siga as seguintes instruções:

 Certifique-se que a válvula do cilindro de ar 
está fechada. A Pressão Positiva na VRP 
deve estar desligada.

 Prima o botão Esquerdo. Será iniciada a 
sequência de auto-testes e será mostrada 
a Fig. 5 – “prima” o botão Esquerdo. Os 
segmentos do gráfico barométrico deslocamse 
para a direita e é mostrado o ícone “abra 
a válvula”. Veja a Fig. 14. Abra imediata e 
completamente a válvula do cilindro de ar para 
pôr o sistema pneumático sob pressão. O 
mostrador comuta para Fig. 15, mostrando a 
pressão residual e alternando os ícones “feche 
a válvula” e “prima o botão Esquerdo“.

Fig. 5 – Durante todo o tempo 
em que é mostrada a Fig. 5, os 
segmentos do gráfico deslocam-se 
para a direita e se não premir o botão 

Esquerdo antes do último segmento 
desaparecer, o mostrador comuta para a Fig. 
6. Para reiniciar prima e mantenha premido 
o botão Direito até ser mostrada a Fig. 7, 
momento em que deve libertar imediatamente 
os botões. Dar-se-á início à sequência de 
auto-testes.

Fig. 14 – Enquanto a Fig. 14 
é mostrada os segmentos do 
gráfico deslocam-se para a direita 
e se a válvula do cilindro de ar não

for aberta antes do último segmento 
desaparecer, é mostrado por breves instantes 
o ícone de “pressão baixa” e depois reinicia-se 
a sequência de auto-testes.

 Feche imediatamente a válvula do cilindro 
de ar e prima o botão Direito. O mostrador 
comutará para a Fig. 16 que anuncia o início 
do tempo para estabilização da pressão, findo 
o qual é emitido um breve “bip” e o mostrador 
comuta para a Fig. 17 a qual indica que se 
iniciou o tempo para teste de fugas.

Durante o tempo em que decorre 
a sequência para o teste de fugas, 
a leitura da pressão poderá cair até 
10 bar. Tal deve-se ao ajustamento 
do redutor de pressão.

 Os segmentos do gráfico deslocam-se para 
direita é mostrado o ícone “a” Fig. 18 de 
modo intermitente no fim da sequência – o 
equipamento “passou” o teste. Abra a válvula 
do cilindro totalmente.

Se for mostrado de modo 
intermitente o ícone “b” da Fig. 
18 significa que o equipamento 
“falhou” o teste. Purgue a pressão

do sistema e desligue o Bodyguard. 
Identifique a origem da fuga, repare-a e 
repita o teste.

 Coloque a máscara facial de acordo com 
as suas Instruções para Uso – respire 
normalmente.

O ícone “Passou” (“a” Fig. 18) 
será mostrado durante três 
minutos. Contudo, após este 
período, se não forem iniciados os

procedimentos para purga da pressão, será 
mostrado momentaneamente o ícone “X” – 
a sequência de auto-testes será reiniciada e 
finalmente a Fig. 19 será mostrada indicando 
a pressão residual do cilindro. Prossiga para 
o teste dos sinalizadores de “FDTT”-Teste do 
Apito de Alarme.

 Feche a válvula do cilindro de ar e inspire 
suavemente para purgar a pressão do sistema. 
Durante o processo de purga observe o 
mostrador – às pressões predefinidas, os 
dois LEDs vermelhos na base do instrumento 
começam a piscar.

a) Se o alarme acústico electrónico estiver 
activado este emitirá um breve “bip” e manterse 
á em funcionamento até aos 10 bar.

b) Se o Bodyguard estiver montado num aparelho 
respiratório dotado de apito mecânico, o sinal 
de alarme do apito mecânico, será também 
activado à pressão pré-ajustada. 

 Prossiga com o processo de purga de forma 
lenta até que os indicadores de tempo e 
pressão mostrem "0" Quando o sistema 
estiver completamente purgado sustenha a 
respiração – a máscara deve-se “colar” à cara, 
o que é indiciador de uma selagem perfeita 
– abra imediatamente a válvula do cilindro 
de ar e comece a respirar normalmente. O 
mostrador comuta para a Fig. 19.

 Inale e exale três vezes e depois sustenha a 
respiração – não devem ser audíveis quaisquer 
fugas – respire normalmente. 

Se detectar uma fuga na máscara 
facial – reajuste o arnês (também 
conhecido por aranha) da cabeça 
e torne a testar.

 Retire o “tally”. A Fig. 13 será mostrada 
momentaneamente, comutando depois para 
a Fig. 20 “modo operacional” – mostrando 
a pressão residual e o tempo remanescente 
para activação dos LEDs ópticos vermelhos 
e, se activado, o sinal de alarme acústico. O 
LED verde começa a piscar com intervalos de 
um segundo. 

 Prima o centro da tampa de borracha da VRP 
para testar a função “alimentação suplementar 
de ar”. 

NÃO prossiga se o ícone de 
aviso de “bateria fraca” (Fig. 21), 
o ícone “Cilindro com pressão 
Baixa” (Fig. 22) ou o ícone

“Falha” (Fig. 23) estiverem a ser mostrados.

Em Utilização
 Verifique regularmente a pressão do cilindro 

e leia o tempo remanescente no mostrador 
do instrumento. Às pressões pré-ajustadas 
os avisadores ópticos Vermelhos (LEDs) 
acender-se-ão de forma intermitente e o 
avisador acústico (apito), se estiver activado, 
começará a tocar. 

Se o Bodyguard for utilizado com um 
aparelho respiratório que disponha 
de um apito mecânico autónomo, 
este será activado aproximadamente 
no mesmo momento.

 Desloque-se para um local seguro, utilizando 
para o efeito a via mais directa, rápida e 
segura, pelo menos quando os sinalizadores 
ópticos vermelhos (LEDs) começarem a 
piscar de forma intermitente ou quando o 
avisador acústico (apito) tocar. 

 

Funções Durante a Utilização
Mostrador – Modo de Operação
A Fig. 20 mostra a informação disponibilizada 
durante todo o ciclo respiratório. A pressão do 
sistema é continuamente monitorizada e mostrada 
em formato digital (numérico) e também na forma 
de gráfico barométrico analógico.

Quanto menor for o valor numérico mostrado, 
tanto menor será o tempo remanescente para 
activação dos sinalizadores vermelhos (LEDs) 
e, se activado, também o alarme acústico. O 
ícone “escala de relógio” representa o tempo. 
Os sinalizadores verdes (LEDs) localizados na 
parte da frente do instrumento iluminam-se 
intermitentemente quando no “modo operação”.

Durante todo o ciclo respiratório é disponibilizada 
para o utilizador a seguinte informação:

Retro Iluminação
 Para iluminar o mostrador – prima e liberte os 

botões Esquerdo ou o Direito – O mostrador 
ilumina-se durante um período pré-ajustado. 

Temperatura
 Prima e liberte o botão Direito. A indicação 

do tempo remanescente comuta para 
temperatura (ºC). Veja a Fig. 24. 

 Se necessário, prima e liberte imediatamente 
o botão Direito para comutar o mostrador 
novamente para o “tempo remanescente”. 
Veja a Fig. 20. 

5 segundos decorridos, se o botão 
não for premido, o mostrador 
comuta automaticamente da 
informação relativa à temperatura 
para “tempo remanescente”.

Sensor de Movimentos
Esta função corresponde basicamente a uma 
Unidade de Alarme Pessoal de Emergência.

 Se não for detectado qualquer movimento 
durante 21 a 25 segundos o sistema entra a 
em pré- -alarme – se for detectado movimento 
nos 8 segundos seguintes, a situação de pré-
alarme é cancelada automaticamente.

NÃO tente usar os botões para 
desligar o pré-alarme.

 Se, decorridos os 8 segundos acima 
referidos, não for detectado qualquer 
movimento é emitido um alarme repetitivo de 
alta-frequência e o mostrador passa a mostrar 
a Fig. 25. 

O Alarme só pode ser desligado 
com a inserção do “tally”. O 
mostrador comutará para a Fig. 
19. Se, no entretanto, o “tally”

for novamente retirado, o mostrador torna a 
mostrar a Fig. 20 – “modo operacional”.

Botão de Pânico
Se porventura o utilizador necessitar de ajuda ou 
assistência, premindo este botão activa o Alarme 
Acústico Principal.

 Para iniciar o alarme – prima o botão Amarelo 
localizado no centro do instrumento. É 
emitido um alarme acústico repetitivo de alta-
frequência e a Fig. 26 é mostrada no visor. 

O Alarme só pode ser desligado 
com a inserção do “tally”. O 
mostrador comuta para a Fig. 
19. Se entretanto o “tally” for

novamente retirado, o instrumento voltará a 
mostrar a Fig. 20 – “modo operacional”.

 

Bateria Fraca
O nível de bateria fraca é indicado pelo ícone que 
pode ser visto na Fig. 21 e é emitido um “bip” 
a cada 5 segundos para avisar que a reserva de 
energia disponível é baixa. O Alarme Pessoal de 
Emergência ainda pode ser activado. Quando 
este ícone é inicialmente mostrado, é aceitável, 
em termos de segurança, usar o aparelho 
respiratório por até mais 2 horas.

Quando for atingido o primeiro 
limite – SUBSTITUA A PILHA.

Depois da Utilização

NÃO retire o aparelho respiratório 
até se encontrar num local seguro, 
livre de perigo.

 Após ter retirado o aparelho respiratório e ter 
fechado a válvula do cilindro de ar, purgue a 
pressão residual no sistema de acordo com as 
Instruções para seu Uso.

O Bodyguard mostrará “0 bar” e 
manter-se-á no “modo operacional” 
até o “tally” voltar a ser colocado. 
Veja a Fig. 12.

 Recoloque o “tally” para poder desligar o 
instrumento.

 Entregue o aparelho respiratório ao 
Departamento respectivo para que possa ser 
re-acondicionado.

Manutenção de Rotina
Deve ser feita após cada utilização. Consulte as 
Instruções para Uso do Aparelho Respiratório e 
tenha em conta a Tabela relativa aos Intervalos 
para Teste e Manutenção.

Limpeza, Desinfecção e 
Secagem
Tenha em conta as Instruções para Uso do 
Aparelho Respiratório.
Não mergulhe o Bodyguard em soluções de 

qualquer tipo. Utilize um pano macio, livre de 
fibras sintéticas, e humedecido, conjuntamente 
com um líquido para limpeza e desinfecção para 
tratar o Bodyguard. Tenha em conta também as 
recomendações de limpeza contidas no manual 
de utilização do aparelho respiratório. Verifique se 
o equipamento apresenta eventuais danos.

Para garantir o bom funcionamento do 
equipamento, use apenas soluções para limpeza 
e desinfecção recomendadas pela Drager. O uso 
de produtos diferentes invalida a garantia.

Para adoptar qualquer outro processo de limpeza 
ou desinfecção deve solicitar previamente 
autorização por escrito à Drager, para não 
incorrer na perda de garantias.

Sempre que use agentes para 
limpeza ou desinfecção tenha em 
conta as recomendações dos seus 
fabricantes relativamente ao seu uso. 

É importante respeitar as concentrações e 
tempos de reacção. NUNCA use solventes 
orgânicos, tais como: Acetona, Álcool, White 
Spirit, Tricloroetileno ou similares.

A Drager recomenda somente:

1. Limpeza
 Safety Wash
 Sekusept

Estes produtos devem ser usados com água fria, 
nunca excedendo os 30° C.
 

Antes de proceder à desinfecção, 
enxagúe a solução de limpeza 
passando por água limpa 
abundante.

2. Desinfecção
 Incidur (banho de desinfecção) 
 Panos Wipex (manual). 

Estes produtos devem ser usados com água fria, 
nunca excedendo os 30° C.

Antes de proceder à secagem, 
enxagúe a solução desinfectante 
passando por água limpa 
abundante.

Os detalhes relativos aos produtos acima 
estão disponíveis a pedido, podendo este ser 
endereçado à Tecniquitel.

3. Enxaguamento e Secagem
Enxagúe bem as soluções de limpeza e 
desinfecção e de seguida faça uma secagem 
cuidadosa de todo o equipamento.
Nunca exceda a temperatura de 40° C quando 
proceder à secagem. Tão logo o equipamento 
esteja seco retire-o do armário de secagem.
Nunca exceda 30 minutos no processo de 
secagem.

Depois de proceder à limpeza, execute todos 
os testes pré-operacionais de acordo com as 
Instruções para Uso do Aparelho Respiratório por 
Ar Comprimido.

Armazenagem – Prontidão 
para Uso
 Armazene o aparelho respiratório “pronto para 

utilização” num ambiente seco e fresco, livre 
de poeiras e sujidade. Proteja todas as peças 
em borracha dos raios solares. 

 Tenha em conta também as Instruções para 
Uso relativas ao Aparelho Respiratório. 

Avaria ou Ícone de 
Avaria

Causa Solução

Bateria Fraca Substitua a pilha. Consulte as Instruções de Uso para o procedimento 
correcto e especificações das pilhas a utilizar

Fuga a Alta Pressão Rectifique a origem da fuga e volte a testar

Visor com Códigos de Avaria 
antecedidos com “X”

Falha do Instrumento Desligue o equipamento e devolva-o ao fornecedor para reparação.

Não mostra “ON” Bateria Fraca Substitua a pilha. Consulte as Instruções de Uso para o procedimento 
correcto e especificações das pilhas a utilizar.

Desconhecido Desligue o equipamento e devolva-o à Tecniquitel.

Descrição Após utilização Mensalmente Anualmente

Bodyguard II Limpeza X

Inspecção Visual X X

Testes de Funcionamento e Fugas como 
definido nas Instruções de Uso

X X X

Verificação da leitura de pressão X1)

INTERVALOS DE MANUTENÇÃO E TESTE
A intervalos regulares proceda à Inspecção, Testes e Manutenção do equipamento, de acordo com o quadro abaixo. Consulte 
também o quadro de Intervalos de Teste e Manutenção do Manual de Instruções do Aparelho Respiratório por Ar Comprimido. Estas 
recomendações aplicam-se também a equipamentos não utilizados (em armazém).

Outros Códigos de Avaria S, t, P, H, u, C, r, A, E.

1) Para detalhes, contacte a Tecniquitel

AVARIA, CAUSA, SOLUÇÃO
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Apesar de uma indicação cuidadosa de factos e conselhos nestas 
Instruções de serviço, a Dräger não assume qualquer garantia 
nem responsabilidade, e exclui qualquer responsabilidade por 
indicações falsas, inexactas ou insuficientes nestas Instruções 
de serviço.

Tecniquitel Sociedade de Equipamentos Técnicos, Lda.
Zona Industrial da Abrunheira
Rua Thilo Krassman, Nº 2 - Fracção A
Abrunheira
2710-141 Sintra, Portugal

Tel ++ 351 219 154 600
Fax ++351 219 154 609
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Guia Rápido para Iniciar o Modo Operacional

Abra a 
Válvula Retire o Tally

Coloque o Tally
Modo Operacional

Activo

Feche a 
válvula e 
purgue

Veja as Funções 
“em Funcionamento”

Desligado
Off


