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Godkännanden
Övervakningsinstrumentet DrägerMan Bodyguard® II, avsett att användas tillsammans med 
tryckluftsmatade andningsskydd, är godkänt för användning i potentiellt explosiva miljöer i enlighet 
med ATEX-direktivet 94/9/EG och har försetts med certifieringsnummer ITS05ATEX23993X. 
Godkänt institut: CE0359.

Godkännande av inbyggd säkerhet:
Godkänd enligt EN50014 och EN50020 och skyddsklass       I M 1/II 2 G EEx ia I/IIC T4 
vid Ta minus -30oC till plus +60oC när batterier angivna i den här bruksanvisningens tekniska 
data används. Batteriet får inte installeras eller bytas i en potentiellt explosiv miljö; inte heller får 
instrumentet öppnas i en sådan miljö. Det sitter ett gummiskydd på instrumentet som inte får tas 
bort under användning.

Säkerhetsföreskrifter
Den här bruksanvisningen till DrägerMan Bodyguard® II T måste användas tillsammans med den 
bruksanvisning som medföljer det tryckluftsmatade andningsskyddet.

 Användning av utrustningen förutsätter kunskap om och efterlevnad av de nationella föreskrifter, 
lagar och standarder som reglerar användningen av andningsskydd i det aktuella landet.

 Användning av utrustningen förutsätter att användaren är utbildad, och följer anvisningarna i den 
här bruksanvisningen.

 Använd utrustningen endast i det syfte som anges i den här bruksanvisningen, eller i enlighet 
med skriftlig bekräftelse från Dräger.

 Med regelbundna intervall ska utbildad och kompetent personal utföra inspektion och service av 
utrustningen; sådan inspektion och service ska protokollföras.

 Dräger rekommenderar att ett serviceavtal upprättas med den lokala Drägeravdelningen eller 
–representanten.

 Kontakta Dräger för information om serviceavtal och serviceutbildningar.
 Underrätta Dräger vid komponentfel eller avbrott.
 Använd endast originalreservdelar från Dräger vid service och underhåll.
 Använd endast testutrustning från Dräger vid service och underhåll.

Garanti- och ansvarsdeklaration
Ansvaret för utrustningens funktion övergår till ägaren eller användaren då utrustningen servas eller 
repareras av outbildad personal (ej anställd eller auktoriserad av Dräger), eller då den används på 
ett sätt som inte överensstämmer med avsedd användning.
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Beskrivning och avsedd 
användning
Instrumentet Bodyguard® II T ger en 
kontinuerlig övervakning av det tryckmatade 
andningsskyddet, användarens rörelser, samt 
av temperaturen. Detta robusta och kompakta 
instrument ersätter den traditionella mekaniska 
tryckmätaren, visselvarningsenheten och 
enheten för automatisk nödsignal (ADSU).

Följande funktioner ingår:
 Övervakning av tillgängligt lufttryck i 

luftbehållarsystemet.
 Time to Whistle (tid till visselsignal, TTW) 

och End of Service Time (slut på servicetid, 
EOST)– tidsdisplay.

 End of Service Time (slut på servicetid, 
EOST)

 Bild - LED-indikatorer – Standard.
 Ljud – Tillval.
 Rörelsesensor och enhet för automatisk 

nödsignal (Automatic Distress Signal Unit, 
ADSU).

 Knappaktiverad manuell nödsignal (DSU).
 Temperatur.
 Batteriets livslängd.
 En funktion för ”bakgrundsbelysning” – lyser 

upp displayen.

IR-länk som “snäpps på” och Windowsbaserade 
programvarupaket för programmering av 
ytterligare övervakningsalternativ, samt 
dataloggning med nedladdning av dataloggade 
parametrar finns att tillgå för instrumentet.

Uppgifter om varianter, godkända tillbehör 
och IR-länk med Windowsbaserade 
programvarupaket fås på begäran från Dräger.

Se även bruksanvisningen som medföljer 
tillhörande tryckmatad utrustning för 
andningsskydd.

Tekniska data
Tryckanslutning – elektronisk tryckgivare 
lämplig för anslutning, via slangenhet, 
till tryckreduceraren på det tryckmatade 
andningsskyddet – 200 bar eller 300 bar.

Power supply – 9 Volt batteri.
Batteri: - Använd endast godkända batterier.

För information om godkända 
batterier, se hänvisning på insidan 
av batteri hållaren eller kontakta 
Dräger.

Batterier medföljer instrumentet, men är inte 
installerade. Batteriet får inte installeras eller 
laddas i en explosiv miljö. Batteriets verkliga 
livslängd beror på dess ursprungsskick, 
driftstid, alarmfrekvens, temperatur och 
användningsfrekvens för bakgrundsbelysningen. 
En viss mängd ström konsumeras även när 
instrumentet är avstängt. Ta ur batteriet om 
instrumentet inte ska användas på länge.

Varningssignal – EOST-
indikatorer
Inställningsintervall – 50 bar till 60 bar.
Standardförinställning på 55 bar

Varning: - Alla elektroniska 
enheter kan tillfälligt sluta fungera 
om de utsätts för höga nivåer 
av RF-strålning. Den beskrivna

produkten fortsätter att fungera utan 
prestanda- eller funktionsförlust när RF-
strålningen upphör.

Inför användning
Sätta i batteri

Säkerhetsanmärkning: Batteriet 
får inte installeras eller laddas 
i en explosiv miljö. Begagnade 
batterier måste avyttras i enlighet 
med lokala föreskrifter för 
avfallshantering.

Se figur 1.

 Använd en 2 mm sexkantsnyckel för att ta 
bort de tre skruvarna från batterilocket, och 
ta sedan försiktigt bort locket.

 Sätt batteriet i spåret på locket med (+)-
terminalen placerad så som visas i figur 2. 
Kontrollera att packningen sitter i rätt läge 
och att den inte är skadad.

 Lyft Bodyguard till den vertikala positionen 
– placera in batteriet och locket och sätt 
in batteriet i batterifacket genom att trycka 
på locket. Håll locket i rätt position och sätt 
tillbaka de tre skruvarna. Fäst locket med 
hjälp av 2 mm sexkantsnyckeln (0,4 Nm till 
0,5 Nm). Dra inte åt för hårt.

 Under inpassningen och när batteriet 
ansluts påbörjas en självtestsekvens. 

	Ett enstaka hörbart ”pip” ljuder när varje 
display ändras – Figurerna 3, 4, 5, och 
sedan figur 6 visas i slutet av sekvensen.

 Stänga av Bodyguard:
 Tryck på knappen LH och håll ned den – 

figur 7 visas. När displayen är tom släpper 
du knappen – instrumentet är avstängt.

 Alternativt;
 Ta bort ”kontrollräknare” – figur 11 visas 

tillfälligt och ändras sedan till figur 12. 
Återställ ”kontrollräknare” – instrumentet är 
avstängt. 

Obs: En X-kod som visar ”Felkod”, 
t.ex. som visas i figur 8, indikerar 
ett ”misslyckat självtest”. Returnera 
Bodyguard till Dräger Service.

Cylinderval
Vid förprogrammering med mer än en typ av 
cylinder och då cylindervalet är ”Aktiverat” 
väljer du cylinder enligt följande:

 Tryck på knappen LH. Självtestsekvensen 
startar, och när cylindertypen visas (exempel 
i figur 4) trycker du på knappen LH.

 Tryck på knappen RH för att söka cylindertyp 
och tryck sedan på knappen LH när 
aktuell cylinder visas för att bekräfta valet. 
Bodyguard ger ifrån sig ett enstaka ”pip” och 
självtestsekvensen startar på nytt.

 I slutet av sekvensen visas figur 6.
 Stänga av Bodyguard:
 Tryck på knappen LH och håll ned den – 

figur 7 visas. När displayen är tom släpper 
du knappen – instrumentet är avstängt.

 Alternativt;
 Ta bort ”kontrollräknare” – figur 11 visas 

tillfälligt och ändras sedan till figur 12. Återställ 
”kontrollräknare” – instrumentet är avstängt. 

Skapa/ändra användar-ID
Användar-ID är en fyrsiffrig numerisk kod. Vid 
förprogrammering med val av användar-ID 
”Aktiverat” kan användar-ID skapas eller ändras 
enligt följande:

 Tryck på knappen LH. Självtestsekvensen 
startar, och när figur 9 visas (användar-
ID) trycker du på knappen LH. Den första 
siffran i serien börjar blinka.

 Ändra den första siffran genom att trycka på 
knappen RH tills önskad siffra visas.

 Tryck på knappen LH, den andra siffran i 
serien blinkar.

 Ändra den andra siffran genom att trycka på 
knappen RH tills önskad siffra visas.

 Tryck på knappen LH, den andra siffran i 
serien blinkar.

 Ändra den tredje siffran genom att trycka på 
knappen RH tills önskad siffra visas.

 Tryck på knappen LH, den andra siffran i 
serien blinkar.

 Ändra den fjärde siffran genom att trycka på 
knappen RH tills önskad siffra visas.

 Tryck på knappen LH, Bodyguard ger ifrån 
sig ett enstaka ”pip” och självtestsekvensen 
startar på nytt.

Obs: Titta under displaysekvensen 
på figur 9, så att korrekt användar-
ID programmeras. Upprepa 
proceduren vid behov.

I slutet av sekvensen visas figur 6.
 Stänga av Bodyguard:
 Tryck på knappen LH och håll ned den – figur 

7 visas. När displayen är tom släpper du 
knappen – instrumentet är avstängt.

 Alternativt;
 Ta bort ”kontrollräknare” – figur 11 visas 

tillfälligt och ändras sedan till figur 12. Återställ 
”kontrollräknare” – instrumentet är avstängt. 

Kontroller före användning

Viktigt: Om Bodyguard används 
som ”kontrollräknarversion” kan 
samtliga kontroller före användning 
utföras med aktiv ”kontrollräkning”. 

ADSU-läget är inte aktivt när kontrollräknaren 
används.

Nödsignalskontroll
 Tryck på knappen LH. Självtestsekvensen 

startar. Ett enstaka hörbart ”pip” ljuder när 
varje display ändras – Figurerna 3, 4, 5, och 
sedan figur 6 visas i slutet av sekvensen.

 Kontrollera alarm – Tryck på den gula 
knappen mitt på instrumentet. Ett 
återkommande hörbart ”rörelselarm” sänds 
ut, och figur 10 visas. Stäng av larmet 
genom att ta bort och sedan återställa 
kontrollräknaren – figur 6 visas.

Automatisk aktivering (ADSU-kontroll)

Viktigt: ADSU-läget är inte aktivt 
när kontrollräknaren används.

 Ta bort kontrollräknaren. Instrumentet 
avger ett kort hörbart larm – displayen visar 
tillfälligt figur 11 och ändras sedan till figur 
12. Grön LED på instrumentfronten blinkar 
kontinuerligt.

 Sätt ned Bodyguard – Flytta inte 
instrumentet. Efter 21 till 25 sekunder 
hörs ”förlarmet” – flytta instrumentet genast 
– larmet avbryts.

Obs: Använd inte knapparna för 
att stänga av förlarmet.

 Sätt ned Bodyguard – Flytta inte 
instrumentet. Låt instrumentet gå till 
”förlarm” – Flytta det inte för att avbryta. 
Om ingen rörelse uppmäts efter ytterligare 
8 sekunder sänds ett återkommande 
hörbart ”rörelselarm” ut och figur 13 visas.

 Återställ kontrollräknaren – larmet avbryts 
och instrumentet stängs av.

Test av högtrycksläckage och 
visselvarning
 Kontrollera att cylinderventilen är stängd. 

Stäng av övertryck- LDV.
 Tryck på knappen LH. Självtestsekvensen 

startar, och när figur 5 visas trycker du på 
knappen LH. Segmenten i stapeldiagrammet 
rör sig åt höger, och ikonen för ”öppen ventil” 
visas. Se figur 14. Trycksätt systemet genom 
att omedelbart öppna cylinderventilen helt 
när figur 14 visas. Displayen ändras och visar 
figur 15 – faktiskt tryck visas alternerande 
med ikonerna för ”stäng ventil” och “tryck på 
knappen RH”.

Obs: - Figur 5 – segmenten i 
stapeldiagrammet rör sig till höger 
och om du inte trycker på knappen 
LH innan det sistasegmentet

 försvinner så ändras displayen till figur 6. Starta 
om genom att trycka på och hålla ned knappen 
LH tills figur 7 visas, och släpp sedan knappen 
omedelbart. Självtestsekvensen startar om.

Obs: - Figur 14 – segmenten i 
stapeldiagrammet rör sig till höger 
och ikonen för lågt tryck visas 
tillfälligt innan kontrollsekvensen

startas på nytt i de fall ventilen inte öppnas 
innan det sista segmentet försvinner.

 Stäng ventilen omedelbart – tryck sedan på 
knappen RH. Displayen ändras till figur 16 
för att visa att timingen av tryckstabiliseringen 
har startat, och efter några sekunder ger 
instrumentet ifrån sig ett enstaka ”pip” och 
displayen ändras till figur 12 för att markera 
starten på timingen av läckagetest.
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Obs: Under läckagetestets 
timingsekvens kan tryckvärdet 
reduceras med upp till 
10 bar. Detta kan bero på 
tryckreducerarens inställning.

 Segmenten i stapeldiagrammet rör sig 
till höger och den blinkande ikonen ”a” i 
figur 18 visas i slutet av timingsekvensen 
– utrustningen klarade testet. Fortsätt till 
EOST-indikatorer - visselalarmtest.

Obs: Blinkande ikon ”b” i figur 18 
visas i slutet av timingsekvensen 
– utrustningen klarade inte testet. 
Släpp ut tryck ur systemet och

stäng av Bodyguard. Undersök läckagekällan, 
åtgärda felet och upprepa testet.

EOST-indikatorer - vi           
sselalarmtest
Ikonen ”a” visas i figur 18 – utrustningen 
klarade testet.

Viktigt: Ikonen som anger godkänt 
test (”a” som i figur 18) visas i upp 
till tre minuter, och under denna 
tid kan test av luftningsproceduren

startas. Om luftningsproceduren inte 
har startat efter tre minuter kommer 
displayen dock tillfälligt att visa en ”X”-
ikon – självtestsekvensen startar på nytt 
och till slut visas figur 19 med det faktiska 
systemtrycket. Fortsätt till EOST-indikatorer 
- visselalarmtest.

 Andningsstyrda ventiler med övertryck- håll 
handen över utloppet på ventilen, tryck på 
gummiskyddets mitt för att koppla på övertryck. 
Lufta systemet långsamt genom att försiktigt 
lyfta på handen så att trycket sakta sjunker.

 Vanliga andningsstyrda ventiler – Lufta 
systemet långsamt genom att försiktigt 
trycka på gummiskyddets mitt.

 Titta på displayen under luftningen – vid det 
förinställda trycket börjar de två röda LED på 
instrumentbasen att blinka.

a. Om det elektroniska hörbara larmet har 
aktiverats så ljuder även detta (snabba ”pip”) 
och bör fortsätta att höras ned till 10 bar.

b. Vissellarmsignalen hörs vid det förinställda 
trycket om Bodyguard har monterats på 
utrustning med mekanisk vissla.

 Fortsätt lufta långsamt tills både tryck- och 
tidsdisplayerna visar “0” bar.

 Efter godkända syn- och hörbara larm visas 
figur 14. Låt stapeldiagrammet röra sig åt 
höger innan displayen ändras till figur 6.

 Stäng av de andningsstyrda ventilerna med 
övertryck.

 Stänga av Bodyguard:
 Tryck på knappen LH och håll ned den 

– figur 7 visas. När displayen är tom släpper 
du knappen – instrumentet är avstängt.

 Alternativt;
 Ta bort ”kontrollräknare” – figur 11 visas 

tillfälligt och ändras sedan till figur 12. Återställ 
”kontrollräknare” – instrumentet är avstängt.

Användning
Följ nedanstående anvisningar efter att 
utrustningen tagits på enligt beskrivningen i 
bruksanvisningen:

 Kontrollera att cylinderventilen är stängd. 
Andningsstyrda ventiler med övertryck – stäng 
av övertryck.

 Tryck på knappen LH. Självtestsekvensen 
startar, och när figur 5 visas trycker du på 
knappen LH. Segmenten i stapeldiagrammet 
rör sig åt höger, och ikonen för ”öppen ventil” 
visas. Se figur 14. Trycksätt systemet genom 
att omedelbart öppna cylinderventilen helt 
när figur 14 visas. Displayförändringar - 
Figur 15 – faktiskt tryck visas alternerande 
med ikonerna för ”stäng ventil” och “tryck på 
knappen RH”.

Obs: - Figur 5 – Under visningen 
av figur 5 rör sig segmenten i 
stapeldiagrammet till höger och 
om du inte trycker på knappen LH

innan det sista segmentet försvinner så 
ändras displayen till figur 6. Starta om genom 
att trycka på och hålla ned knappen RH tills 
figur 7 visas, och släpp sedan knapparna 
omedelbart. Självtestsekvensen startar om.

Obs: - Figur 14 – Under visningen 
av figur 14 rör sig segmenten i 
stapeldiagrammet till höger och 
ikonen för lågt tryck visas tillfälligt

innan kontrollsekvensen startas på nytt i 
de fall ventilen inte öppnas innan det sista 
segmentet försvinner.

 Stäng ventilen omedelbart – tryck sedan på 
knappen RH. Displayen ändras till figur 16 
för att visa att timingen av tryckstabiliseringen 
har startat, och efter några sekunder ger 
instrumentet ifrån sig ett enstaka ”pip” och 
displayen ändras till figur 12 för att markera 
starten på timingen av läckagetest.

Obs: Under läckagetestets 
timingsekvens kan tryckvärdet 
reduceras med upp till 10 bar. Detta 
kan bero på tryckreducerarens 
inställning.

 Segmenten i stapeldiagrammet rör sig till höger 
och den blinkande ikonen ”a” i figur 18 visas 
i slutet av timingsekvensen – utrustningen 
klarade testet. Öppna cylinderventilen helt.

Obs: Om den blinkande ikonen 
”b” i figur 18 visas i slutet av 
timingsekvensen så har utrustningen 
inte klarat testet. Släpp ut tryck ur

systemet och stäng av Bodyguard. Undersök 
läckagekällan, åtgärda felet och upprepa 
testet.

 Ta på helmasken enligt beskrivningen i 
utrustningens bruksanvisning - andas normalt.

Viktigt: Ikonen Godkänt (a i 
figur 18) visas i upp till tre  Om 
luftningsproceduren inte har startad 
efter tre minuter kommer displayen 

dock tillfälligt att visa en ”X”-ikon – 
självtestsekvensen startar på nytt och 
till slut visas figur 19 med det faktiska 
systemtrycket. Fortsätt till EOST-indikatorer 
- visselalarmtest.

 Stäng cylinderventilen och andas mycket 
lätt för att lufta tryck från systemet. Titta 
på displayen under luftningen – vid det 
förinställda trycket börjar de två röda LED på 
instrumentbasen att blinka.

a. Om det elektroniska hörbara larmet har 
aktiverats så ljuder även detta (snabba ”pip”) 
och bör fortsätta att höras ned till 10 bar.

b. Den mekaniska vissellarmsignalen hörs vid 
det förinställda trycket om Bodyguard har 
monterats på utrustning med mekanisk 
vissla.

 Fortsätt lufta långsamt tills både tryck- och 
tidsdisplayerna visar “0”. Håll andan när 
systemet har luftats – halvmasken ska fästa 
vid ansiktet som tecken på en positiv tätning 
– öppna cylinderventilen omedelbart och 
börja andas normalt. Displayen ändras till figur 
19.

 Andas in och ut tre gånger och håll sedan 
andan – det ska inte finnas något hörbart 
läckage – andas normalt.

Obs: Om helmasken läcker justerar 
du huvudselen och gör om testet.

 Ta bort kontrollräknaren. Figur 13 visas 
tillfälligt och ändras sedan till figur 20 
– driftläge – och visar faktiskt tryck och 
återstående tid till aktivering av röda LED och 
av den hörbara visslan om den har aktiverats. 
Grön LED blinkar i ensekundersintervall.

 Tryck på mitten på gummiskyddet på ventilen 
för att testa reservtillförselns funktion.

Säkerhetsvarning: Fortsätt inte 
om varningsikonen ”Batteri snart 
slut” (figur 21), varningsikonen 
”Cylinderinnehåll snart slut” (figur 
22) eller ikonen ”Misslyckades” 
(figur 23) visas.

Under användning
 Kontrollera trycket regelbundet och läs 

av tiden på instrumentdisplayen. Vid det 
förinställda trycket kommer röda LED att 
tändas intermittent, och vissellarmet ljuder om 
det har aktiverats.

Obs: Vissellarmsignalen kommer 
att börja ungefär samtidigt om 
instrumentet används med 
utrustning som har en oberoende 
mekanisk vissla.

 Gå till säkert område den kortaste och 
säkraste vägen, senast då röda LED börjar 
lysa intermittent eller då vissellarmet ljuder.

Funktioner vid användning
Display - driftläge
Figur 20 visar den information som syns på 
displayen under den kompletta andningscykeln. 
Systemtrycket övervakas kontinuerligt och 
visas digitalt (numeriskt) och även som analogt 
stapeldiagram. 

Det nedre numeriska värdet visar den tid som 
återstår till aktivering av röda LED, och av 
vissellarmet om det har kopplats på. Ikonen med 
”urtavlan” representerar tiden. Grön LED på 
fronten på instrumentet lyser upp intermittent i 
driftläge.

Följande extrafunktioner är tillgängliga 
för användaren under den kompletta 
andningscykeln.

Bakgrundsbelysning
 För att lysa upp displayen – tryck på knappen 

LH eller RH och släpp sedan upp den. 
Displayen lyser under en förinställd tidslängd.

Temperatur
 Tryck ned och släpp upp knappen RH. 

Återstående tid ändras till temperatur (ºC). 
Se figur 24.

 Tryck vid behov omedelbart ned knappen RH 
och släpp upp den för att ändra displayen så 
att den återigen visar ”återstående tid”. Se 
figur 20.

Obs: Om du inte har tryckt på 
knappen efter 5 sekunder ändras 
displayen automatiskt tillbaka från 
temperatur till ”återstående tid”.

Rörelsesensor
Fungerar som enhet för automatisk nödsignal 
(Automatic Distress Signal Unit, ADSU).
 Om ingen rörelse noteras ljuder ett förlarm 

efter 21 till 25 sekunder – larmet avbryts om 
rörelse noteras inom ytterligare 8 sekunder 
medan förlarmet ljuder.

Obs: Använd inte knapparna för att 
stänga av förlarmet.

 Om ingen rörelse uppmäts efter ytterligare 8 
sekunder sänds ett återkommande hörbart 
”rörelselarm” ut och figur 25 visas.

Viktigt: Larmet kan endast 
stängas av genom återställning av 
kontrollräknaren. Displayen ändras 
till figur 19. Om kontrollräknaren 
sedan tas bort återgår instrumentet 
till figur 20 – driftläge.

Panikknapp
En tryckning på den här knappen aktiverar det 
hörbara huvudlarmet – enheten för nödsignal, 
(DSU), om användaren behöver hjälp och 
assistans.

 Starta larmet genom att trycka på den 
gula knappen mitt på instrumentet. Ett 
återkommande hörbart ”rörelselarm” sänds 
ut, och figur 26 visas.

Viktigt: Larmet kan endast 
stängas av genom återställning av 
kontrollräknaren. Displayen ändras 
till figur 19. Om kontrollräknaren

sedan tas bort återgår instrumentet till figur 
20 – driftläge.

Batteri snart slut
När batteriet håller på att ta slut visas ikonen 
“batteri snart slut” i figur 21, och enheten piper 
var 5:e sekund för att varna för att den tillgängliga 
spänningsförsörjningen är dålig. ADSU-läge kan 
fortfarande aktiveras. När den här ikonen visas 
första gången kan andningsutrustningen med 
komprimerad luft användas på ett säkert sätt i 
upp till 2 timmar.

Säkerhetsvarning: BYT BATTERI 
när den första gränsen har 
uppnåtts

Efter användning
Säkerhetsvarning: Ta inte bort 
utrustningen innan du befinner dig 
utom fara i ett säkert område.

 När utrustningen tagits bort stänger du 
cylinderventilen och fullföljer luftningen 
av trycket enligt beskrivningen i 
bruksanvisningen.

Viktigt: Bodyguard visar ”0 
bar” och stannar i driftläge tills 
kontrollräknaren återställs. Se 
figur 12.

 Återställ kontrollräknaren för att stänga av 
instrumentet.

 Lämna över utrustningen till 
serviceavdelningen.

Rutinunderhåll
Att utföras efter användning. Se 
andningsapparatens bruksanvisning och även 
schemat för underhålls- och testintervall.

Rengöring, desinficering och 
torkning
Se även andningsapparatens bruksanvisning.
Sänk inte ned Bodyguard i lösningsmedel. 
Använd en ren luddfri trasa som fuktats i 
rengörings- eller desinficeringsvätska för att 
rengöra och/eller desinficera Bodyguard. Se även 
rengöringsanvisningarna i andningsapparatens 
bruksanvisning. Inspektera enheten avseende 
eventuella skador.

Använd endast rengörings- och 
desinficeringslösningar som rekommenderas av 
Dräger för att garantera att utrustningen förblir i 
korrekt skick för att fungera. Användning av andra 
produkter medför att Drägers garanti blir ogiltig.

Eventuell annan rengörings- eller 
desinficeringsprocess måste föregås av skriftlig 
överenskommelse med Dräger. 

Säkerhetsanmärkning: Följ 
tillverkarens användningsanvisningar 
när du använder rengörings- och 
desinficeringsmedel. Var mycket

noga med att uppmärksamma koncentration 
och reaktionstider. Använd inte organiska 
lösningsmedel, som exempelvis aceton, 
alkohol, lacknafta, trikloretylen, eller liknande.

Dräger rekommenderar endast följande:

1. Rengöring
 Safety Wash
 Sekusept

Dessa produkter måste användas med kallt 
vatten, överskrid aldrig 30 grader Celsius.

Obs: Skölj bort rengöringslösning 
med rent vatten före desinficering.

2. Desinficering

 Incidur (desinficering i bad)
 Wipextrasor (manuell)
Dessa produkter måste användas med kallt 
vatten, överskrid aldrig 30 grader Celsius.

Obs: Skölj bort desinficeringslösning 
med rent vatten före torkning.
Information om rengörings- och 
desinficeringsmedel kan erhållas 
från Dräger på begäran.

3. Skölja och torka
Avlägsna rengörings- och desinficeringslösningar 
genom att skölja i rent vatten och sedan torka.

Överskrid inte 40 grader Celsius under torkning. 
Ta genast ut Bodyguard ur torkskåpet när den 
är torr.
Torka aldrig längre än i 30 minuter.

Efter rengöring ska de tester inför användning 
utföras som anges i den här bruksanvisningen och 
i bruksanvisningen till det aktuella tryckmatade 
andningsskyddet.

Förvaring – redo att 
användas
 Förvara utrustningen i en sval och torr miljö, 

fri från damm och smuts, så att den är redo 
att användas. Skydda gummidelar från direkt 
solljus.

 Se även bruksanvisningen som gäller 
tillhörande tryckmatad utrustning för 
andningsskydd.
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Snabbstart till driftläge
FEL, ORSAK, ÅTGÄRD

Fel eller Felikon Orsak Åtgärd

Batteri snart slut Byt batteri. Följ anvisningarna i bruksanvisningen och kontrollera bat-
terispecifikationen

Högtrycksläckage Åtgärda orsaken till läckage och gör om testet

Displayen visar Felkoder 
följda av X

Instrumentfel Koppla bort instrumentet från utrustningen och returnera det till 
Dräger Service 

Utrustningen startar inte Batteri snart slut Byt batteri. Följ anvisningarna i bruksanvisningen och kontrollera bat-
terispecifikationen

Okänd orsak Koppla bort instrumentet från utrustningen och returnera det till Dräger 
Service

Övriga felkoder S, t, P, H, u, C, r, A, E.

UNDERHÅLLS- OCH TESTINTERVALL
Utför regelbundna inspektioner, tester och service av utrustningen enligt den här tabellen. Se även tabellerna över underhålls- och 
testintervall i bruksanvisningen till den tryckmatade utrustningen för andningsskydd. Dessa anvisningar gäller även utrustning som 
inte används (i förvaring).

Beskrivning Efter 
användning

Varje 
månad

Varje år

Bodyguard II Rengör X

Visuell inspektion X X

Funktions- och läckagetest enligt definition i 
bruksanvisningen

X X X

Kontrollera tryckvärde X1)

1) Kontakta Dräger Service för närmare information

På
Sätt in 

kontrollräknare

Stäng ventil och släpp 
ut luft till noll

Öppna 
ventil

Ta bort 
kontrollräknare

Driftläge aktivt

Se 
användningsfunktioner

Dräger strävar efter att ange korrekt fakta och uppgifter i denna 
publikation, men lämnar ingen garanti i detta avseende, och påtar 
sig inget ansvar för eventuell missledande uppgiftsframställning eller 
felaktighet i publikationen, eller någon försummelse därifrån.

Dräger Safety Sverige AB
Ögärdesvägen 19D
SE-433 30 Partille
Sverige

Tel: +46 31 340 90 90
Fax: +46 31 340 90 99
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