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SpiroGuide II BASISMODEL
HANDLEIDING
Ademhalingsapparaat met digitale display en draadloze
Heads-Up-display
Het apparaat is op specifieke kenmerken getest door DEKRA EXAM GmbH,
Dinnendahlstr. 9; 44809 Bochum, Duitsland. EC type onderzocht (richtlijn 89/686/
EEC) door DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstr. 9; 44809 Bochum, Duitsland.
SpiroGuide II bestaat uit:
• Ademluchttoestelcomputer (BAC)
• Digitale display op manometer
• Ademhalingsapparaat QS II
• Optioneel Heads-Up Display (HUD) in gelaatstuk
• Optioneel volledig geïntegreerde automatische noodsignaaleenheid (ADSU) /
persoonlijk waarschuwings- en veiligheidssysteem (PASS)
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VEILIGHEIDSMEDEDELING
Het product mag alleen worden gebruikt in combinatie met cilinders van Interspiro.
Spirolite 3.4L, 6.7L, cilinderpakket 323.4 of 326.7
Aluminium voering 6.8L of 9.0L
Staal 4L of 6L.
LET OP! ADEMHALINGSAPPARAAT MET TWEECILINDER- EN CILINDERPAKKETCONFIGURATIES: SPIROLITE 6.7L OF
326.7, COMPOSIET MET ALUMINIUM VOERING 6.8L OF 9.0L EN STALEN CILINDERS - 4L OF 6L, OVERSCHRIJDT DE
TOTALE GEWICHTSLIMIET VOLGENS 6.6 IN EN 137:2006.

Het product mag alleen worden gebruikt door personeel met een goede gezondheid
en getraind in het gebruik van ademhalingsbescherming. Bij personen met baarden
of lange bakkebaarden kan de afdichting onvoldoende zijn. Het apparaat moet
onderhouden en getest worden en servicebeurten krijgen zoals beschreven in deze
gebruikershandleiding, Interspiro-servicehandleidingen en Interspiro-testinstructies.
INTERSPIRO IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR
COMBINATIES VAN PRODUCTEN, TENZIJ DEZE OP DE MARKT WORDEN GEBRACHT DOOR INTERSPIRO
WIJZIGINGEN OF AANPASSINGEN DIE AAN HET PRODUCT ZIJN AANGEBRACHT DOOR EEN DERDE PARTIJ
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Wijzigingen in dit document die nodig zijn vanwege drukfouten, onnauwkeurigheden
in de huidige informatie of verbeteringen en veranderingen aan apparatuur, kunnen op
elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. Raadpleeg altijd
www.interspiro.com voor updates van producten of documenten en servicebulletins.
Gebruik onder extreme omstandigheden kan andere procedures vereisen dan die
beschreven in deze handleiding. De garanties en waarborgen die zijn aangegeven in
de verkoopvoorwaarden worden niet uitgebreid door deze veiligheidsmededeling.
De ademlucht waarmee de cilinders worden gevuld, moet voldoen aan de
voorwaarden van EN 12021 en dus vrij zijn van olie en giftige stoffen en een lage
luchtvochtigheid hebben.
De gebruiksduur van een persluchttoestel hangt af van het luchtvolume in de
persluchtcilinder(s) en het luchtverbruik, wat specifiek is voor de gebruiker en wordt
beïnvloed door de werkbelasting. Wanneer lucht uit de extra luchtaansluiting
gehaald wordt waar sommige modellen mee zijn uitgerust, wordt het luchtverbruik
verhoogd en de gebruiksduur van het apparaat verlaagd.
Wanneer met twee aparte cilinders met elk een eigen afsluiter wordt gewerkt, moeten
beide cilinders met een vergelijkbare werkdruk worden gevuld. Open altijd beide
flesafsluiters wanneer het ademluchttoestel op druk wordt gebracht en zorg ervoor dat
beide afsluiters tijdens het gebruik van het apparaat open worden gehouden.
Indien het apparaat is uitgerust met een mechanische waarschuwingsfluit,
zal dit waarschuwingssignaal worden geactiveerd bij een iets andere druk
dan de waarschuwing ‘weinig lucht’ die wordt afgegeven door de BAC. Om
veiligheidsredenen moet de eerst geactiveerde waarschuwing worden opgevolgd.
Indien het onafhankelijke ademhalingsapparaat gebruikt gaat worden in combinatie
met andere persoonlijke beschermingsmiddelen, is het belangrijk om ervoor te
zorgen dat de aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen compatibel zijn
met het ademhalingsapparaat en dat deze de volledige bescherming van het
ademhalingsbeschermingsapparaat niet verhinderen.
Voorbeelden van gevaren die het gebruik van aanvullende persoonlijke
beschermingsmiddelen kunnen vereisen:
- Vloeistoffen, stoom of gassen die de huid kunnen beschadigen
- Verontreinigende stoffen die door de huid geabsorbeerd kunnen worden
- Thermische straling
- Mechanische effecten
- Explosieve omgevingen
- Met zuurstof verrijkte ademlucht
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MONTAGE VAN DE CILINDER
ENKELE CILINDER
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1.

Controleer of de bandgesp van de cilinder gepositioneerd is met de gesp zo dicht
mogelijk tegen de rugplaat. Plaats de fles op de rugplaat. [Afb. 1]

2.

Controleer de aansluitings-O-ring en schroef de afsluiter handvast op de
cilinderaansluiting van het verdeelstuk. [Afb. 1]

LET OP! ZIE PAGINA 8 VOOR CILINDERSNELKOPPELING.
3.

Maak de bandgesp van de cilinder vast om de cilinder en haak hem aan de gesp.
en pas de lengte van de band indien nodig aan. Maak de band niet te strak vast.
Als deze te strak wordt aangetrokken, worden gesp en rugplaat beschadigd.

4.

Sluit de gesp. Controleer of het sluitlipje de pal in gesloten toestand heeft vergrendeld. (Om
de gesp van de cilinder los te maken moet het sluitlipje naar beneden worden gedrukt.)
[Afb. 2]

DUBBELE CILINDER
LET OP! ALS MET TWEE APARTE CILINDERS MET ELK EEN EIGEN AFSLUITER WORDT GEWERKT, MOETEN BEIDE
CILINDERS MET EEN VERGELIJKBARE WERKDRUK WORDEN GEVULD. OPEN ALTIJD BEIDE CILINDERAFSLUITERS
WANNEER HET ADEMLUCHTTOESTEL OP DRUK WORDT GEBRACHT EN ZORG ERVOOR DAT BEIDE AFSLUITERS
TIJDENS HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT OPEN WORDEN GEHOUDEN.
1.

Bij eerder gebruik voor een enkele cilinder, moet eerst de cilinderband uit de vier
bevestigingspunten op de rugplaat worden losgemaakt. [Afb. 3]

2.

Controleer of de band van de cilinder gepositioneerd is met de gesp zo dicht
mogelijk tegen de rugplaat.

3.

Indien van toepassing monteert u de bandhouder en het afstandsstuk van de
cilinder. [Afb. 4]

4.

Controleer de aansluitings-O-ring en schroef het T-stuk op de cilinderaansluiting
van het verdeelstuk - Niet aandraaien. [Afb. 5]

5.

Plaats de cilinders op de rugplaat met de bandhouder tussen de cilinders.
Controleer of de slangen zich tussen de cilinders bevinden en niet klem zitten
tussen de cilinders en de rugplaat. [Afb. 6]

6.

Controleer de aansluitings-O-ringen en schroef de afsluiters handvast op de
cilinderaansluitingen van het T-stuk.

7.

Bevestig het T-stuk met de hand op het verdeelstuk.

8.

Maak de bandgesp van de cilinder vast om de cilinder en haak deze aan de
gesp. Pas de lengte van de band indien nodig aan. Maak de band niet te strak
vast. Als deze te strak wordt aangetrokken, worden gesp en rugplaat beschadigd.

9.

Sluit de hendel van de gesp. Controleer of het sluitlipje de pal in gesloten
toestand heeft vergrendeld. (Om de gesp van de cilinder los te maken moet het
sluitlipje naar beneden worden gedrukt.) [Afb. 2]

CILINDERPAKKET

Monteren
1.

Plaats het cilinderpakket op een vlak oppervlak met de cilinderafsluiter naar u
toe.

2.

Controleer de aansluitings-O-ring en schroef de afsluiter handvast op de
cilinderaansluiting van het verdeelstuk. [Afb. 7]

LET OP! ZIE PAGINA 8 VOOR CILINDERSNELKOPPELING.
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3.

Plaats de gaten van het cilindersteunplaatje op de begeleidende sluitringen en
druk de rugplaat van u af totdat het stel op zijn plaatst klikt [Afb. 8]. Controleer of
het cilinderpakket goed gemonteerd is door het bandenstel voorzichtig op te tillen
in het bovenste en onderste deel van de rugplaat.

4.

Monteer, indien van toepassing, de reddingsslang en maak de Y-aansluiting vast
met de houder van de reddingsslang. [Afb. 9]

Demonteren
1.

Schroef de cilinderaansluiting los van het verdeelstuk los van de cilinderafsluiter.

2.

Druk de vergrendelinghefboom van het bovenste deel van het cilindersteunplaatje
en trek tegelijkertijd het stel naar u toe.

Gebruik van de reddingsslang
Pak om de reddingsslang te gebruiken de Y-aansluiting en maak de slang los van het
stel. De beschermende deksels op de koppelingen moeten verwijderd worden voordat
de slangen aangesloten worden.
SNELKOPPELINGSOPTIE

Aansluiting
Plaats de adapter in de cilinderafsluiter op een lijn met de aansluiting van het
verdeelstuk. Druk de cilinder naar beneden totdat deze “samen klikt” met het
verdeelstuk. [Afb. 10]
Ontkoppeling
Druk de ring van de snelkoppeling richting de rugplaat [“A”, Fig. 11]. Til uit de
richting van de cilinder [“B”, Fig. 11].
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INSTALLATIE / VERWIJDERING VAN HUD
INSTALLATIE VAN DE DRAADLOZE HUD
1.

Plaats één zijde van de HUD schuin binnenin het gelaatstukrubber en druk naar
beneden.

2.

Zorg ervoor dat de rechter- en linkerzijde van de HUD stevig vastzitten in de
afgeronde delen van het maskerrubber, en onder de twee nokken op het vizier.

VERWIJDERING VAN DE DRAADLOZE HUD
1.

4

Licht de HUD aan één kant op en verwijder deze uit het gelaatstuk.

GROOTTE AANPASSEN
LET OP! WANNEER U RECHTOP STAAT MET HET ADEMHALINGSAPPARAAT OM, ZAL DE MEERDERHEID VAN HET
GEWICHT OP DE HEUPEN GEDRAGEN WORDEN EN NIET OP DE SCHOUDERS.

Om de hoogte van de heupriem aan te passen, drukt u de rode knoppen onder de heupriem
naar elkaar en schuift u de volledige heupriem omhoog of omlaag naar de juiste grootte.
[Afb. 12]
Het draagstel kan op vier verschillende maten worden ingesteld. De aanduidingen
8

voor de maten staan op de voor- en achterkant van het draagstel.

5

AANTREKKEN/OMHANGEN
LET OP! IN DEZE SECTIE WORDT BESCHREVEN HOE HET APPARAAT MOET WORDEN AANGETROKKEN/
OMGEHANGEN MET EEN “KORTE TEST” TIJDENS HET OPSTARTEN. VERDERE INFORMATIE OVER DE OPSTARTTEST
EN INSTRUCTIES VOOR HET UITVOEREN VAN DE “VOLLEDIGE TEST” STAAN IN SECTIE 7.
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1.

Aansluit de ademhalingslang aan op de ademhalingventiel. [Afb. 13]

2.

Aansluit het gelaatstuk en de ademhalingsautomaat volgens de instructies in de
handleiding voor het gelaatstuk.

3.

Maak de schouderbanden en de heupriem los en trek het apparaat aan.

4.

Plaats de nekband over het hoofd.

5.

Maak de gesp van de heupriem vast en trek deze aan. Zorg er hierbij voor dat
het grootste deel van het gewicht op de heup wordt gedragen, en niet via de
schouderbanden. [Afb. 14]

6.

Verstel de schouderbanden en stop eventuele losse banden weg. Maak de borstband,
indien van toepassing, vast en stop eventuele losse banden weg. [Afb. 15]

7.

Schakel de overdruk uit.

8.

Open de cilinderafsluiter volledig. Het apparaat begint nu met de opstarttest.

9.

Controleer of de HUD volledig in het gelaatstuk is bevestigd.

10.

Plaats het gelaatstuk volgens de instructies in het gelaatstuk
gebruikershandleiding.

11.

Controleer de digitale display en bevestig “TEST OK” of storingsindicatie (zie
hoofdstuk 6) door op de achtergrondlichtknop (hoofdstuk 7, afb. 7-A) op het
display te drukken.

OPSTARTTEST
“KORTE TEST” EN “VOLLEDIGE TEST”

Wanneer de afsluiter wordt geopend, wordt een automatische opstartcontrole
uitgevoerd. Afhankelijk van de interactie met de gebruiker wordt een “Korte test” of
een “Volledige test” uitgevoerd.
De Korte test (SHORT TEST) wordt uitgevoerd volgens het hoofdstuk “Uitvoeren van de
korte test” en hierbij worden automatisch de volgende tests uitgevoerd:
- Cilinderdruk boven vooraf ingestelde niveau (afhankelijk van configuratie)
- Batterij heeft ten minste twee uur gebruiksduur
- Elektronische systemen werken
Wanneer de test is voltooid, moeten de testresultaten door de gebruiker bevestigd
worden. Zie het hoofdstuk “Testresultaten” hieronder.
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De Korte test wordt uitgevoerd volgens het hoofdstuk “Uitvoeren van de korte test” en
hierbij worden automatisch de volgende tests uitgevoerd :
- Cilinderdruk boven vooraf ingestelde niveau (afhankelijk van configuratie)
- Batterij heeft ten minste twee uur gebruiksduur
- Elektronische systemen werken
- Lekdichtheid
- Luchtstroomcapaciteit
Wanneer de test is voltooid, moeten de testresultaten door de gebruiker bevestigd
worden. Zie het hoofdstuk “Testresultaten” hieronder.

TESTRESULTATEN

Na afloop van de test staat op de display “TEST OK” of er verschijnt een
storingsindicatie. Bij meer dan één storing staan de aanduidingen op volgorde.
Door op de achtergrondlichtknop (hoofdstuk 7, afb. 7-A) te drukken, wordt er naar
uitvoeringsmodus of de volgende storingsindicatie gebladerd. Als de verlichting niet
is ingeschakeld, gaat deze aan bij de eerste druk op de verlichtingsknop; een tweede
maal indrukken wisselt naar de uitvoermodus of naar de volgende storing.

TEST OK
ZWART DRUK

MISLUKT
FLES <

		
FOUTINDICATIE 		

VERKLARING

FLES < (LOW CYL)		
			

FLESSENDRUK IS ONDER VOORAF INGESTELDE NIVEAU (AFHANKELIJK ..
VAN CONFIGURATIE

LAGE BATT. (LOW BATT)		

BATTERIJ HEEFT MINDER DAN 2 UUR GEBRUIKSDUUR

LEKKAGE (LEAKAGE)		

DE UNIT HEEFT DE LEKDICHTHEIDSTEST NIET DOORSTAAN

CAPACITEIT (CAPACITY)

DE UNIT HEEFT DE LUCHTSTROOMCAPACITEITSTEST NIET DOORSTAAN

ADSU/PASS			

1)
2)

1)
2)

DE UNIT HEEFT DE BEWEGINGSSENSORTEST NIET DOORSTAAN

2)

Vervang batterij onmiddellijk na huidige inzet of indien mogelijk voordat inzet wordt voortgezet.
Alleen als Volledige Test wordt uitgevoerd

LET OP! VOLG ALTIJD DE VOORSCHRIFTEN VAN UW ORGANISATIE OM TE BEPALEN OF EEN OPERATIE NA HET
OPTREDEN VAN STORINGSINDICATIE(S) KAN WORDEN UITGEVOERD.
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2)

UITVOEREN VAN DE “KORTE TEST”
1.

Open de cilinderafsluiter volledig. De display geeft het onderstaande weer.

INTERSPIRO

2.

Controleer het geluid.

GELUID CON.

3.

Op de display is gedurende twee seconden de volgende tekst te lezen.

VOL TEST
ZWART HOUD

4.

Op de display is gedurende twee seconden de volgende tekst te lezen.

KORTE TEST

5.

De display zal stoppen en het resultaat van de test weergeven totdat de
achtergrondlichtknop wordt ingedrukt. Zie het hoofdstuk “Testresultaten”.

UITVOEREN VAN DE “VOLLEDIGE TEST”
1.

Open de cilinderafsluiter volledig. De display geeft het onderstaande weer.

INTERSPIRO

2.

Controleer het geluid.

GELUID CON.
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3.

Druk op de achtergrondlichtknop (hoofdstuk 7, afb. 7-A) gedurende de drie
seconden dat op de display de volgende tekst te lezen is.

VOL TEST
ZWART HOUD

4.

Op de display is gedurende twee seconden de volgende tekst te lezen.

VOL TEST

5.

Controleer de gele en rode LED’s (hoofdstuk 7, afb. 7-A) op de display en het
gele en rode BAC-licht. Indien van toepassing controleer de groene, gele en rode
LED’s op de HUD.

LEDS
CONTROLEREN

6.

Sluit de cilindersafsluiter en druk op de knop voor de verlichting. Zorg er voor dat
de cilindersafsluiter volledig gesloten is, voordat u op de verlichtingsknop drukt.

FLES SLUIT
ZWART DRUK

7.

De SpiroGuide II voert een lektest uit.

LEKKAGE TEST

8.

Voor met de Tally-sleutel geactiveerde SpiroGuide II ziet de display er uit als in de
onderstaande afbeelding. Als de tally niet vanaf het begin is geplaatst, verschijnt
eerst “PLAATS TALLY” en daarna “VERWIJDER TALLY” als de tally is geplaatst.

VERWIJDEREN
TALLY
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9.

Schud de digitale display als de weergave overeenkomstig de onderstaande
afbeelding is. Het alarmgeluid stopt na schudden van de DDU

DDU
SCHUDD

10.

Schud de digitale display als de weergave overeenkomstig de onderstaande
afbeelding is. Het pre-alarmgeluid en het volledig-alarmgeluid worden getest

NIET DDU
SCHUDDEN

11.

Druk op de rode knop als de weergave overeenkomstig de onderstaande
afbeelding is.

ROOD DRUKK

12.

Geluid van paniekalarm wordt getest.

GELUID CON.

13.

Druk bij de SpiroGuide II met geactiveerde SpiroLink op de rode en zwarte
knoppen om het evacutatiealarm te testen als de weergave overeenkomstig de
onderstaande afbeelding is.
ZWART HOUD
&
ROOD DRUKK

14.

Het geluid van het evacuatiealarm wordt getest, terwijl de weergave
overeenkomstig de onderstaande afbeelding is.

EVAC!!!
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15.

Activeer de overdruk van de ademhalingsautomaat om de lucht uit het systeem te
verwijderen als op de display het volgende te lezen is.

OD ACTIVER.
= OVERDRUK.

16.

Indien geactiveerd geeft het scherm de instellingen voor de elektronische
onderdrukwaarschuwing weer als het geluid van de elektronische fluit getest wordt .

FLUIT
55 BAR

17.

Vervang de tally in de DDU als dat van toepassing is.

INVOEGEN
TALLY

18.

De display zal stoppen en de resultaten van de test weergeven totdat de
achtergrondlichtknop wordt ingedrukt. Zie het hoofdstuk “Testresultaten” hierboven.

19.

Het scherm wisselt tussen de twee onderstaande afbeeldingen. Druk op de
verlichtingsknop om de SpiroGuide II af te sluiten. Om naar de uitvoeringsmodus
te gaan, moet u de overdruk van de ademhalingsautomaat afsluiten en het
cilinderventiel openen
OD UITSCH.
FLES OPENEN
>UITVOEREN

OD UITSCH ?
TALLY PLAATSEN
ZWART DRUK
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7

TIJDENS GEBRUIK
DIGITALE DISPLAY

Optionele tally
Noodknop

Rode en gele LED

Achtergrondlicht /
Scroll-knop

Digitale display
met geel en rood
achtergrondlicht

				

Afb. 7-A

Wanneer de unit zich in de werkmodus bevindt met de ADSU/PASS geactiveerd (zie
hoofdstuk 9) knippert de gele LED.
Tijdens gebruik kan de digitale display drie verschillende waarden weergeven:
1.

Cilinderdruk 			

in bar of PSI

2.

Berekende resterende tijd		

in minuten

3.

Geabsorbeerde temperatuur

in Celsius of Fahrenheit

4.

Grafiek cilinderdruk 		

in kwartalen

Afhankelijk van de configuratie kan de display één, twee, drie of alle vier waarden
weergeven. Verder kan elk van deze vier waarden worden weergegeven als waarde
met standaard, tweede, derde en vierde prioriteit.
Door op de achtergrondlichtknop (afb. 5) te drukken, wordt de verlichting
van de display gedurende vier seconden geactiveerd. Door nogmaals op de
achtergrondlichtknop te drukken terwijl het achtergrondlicht aan is, springt u naar de
volgende waarde volgens de ingestelde prioriteiten.
Als slechts één waarde wordt weergegeven, is er geen springfunctie en werkt de
achtergrondlichtknop alleen als achtergrondlicht.
Door herhaaldelijk op de achtergrondlichtknop te drukken bladert u van de ene
naar de andere waarde. Wanneer het achtergrondlicht na vier seconden wordt
uitgeschakeld, zal de display altijd de standaardwaarde(n) weergeven.
Tijdens gebruik wordt de resterende luchtgebruikstijd berekend op basis van het
eerdere luchtverbruik. Aangezien de waarde wordt berekend kan de weergegeven
tijd zowel korter als langer zijn dan de feitelijk resterende tijd, afhankelijk van de
eerdere en toekomstige werkbelasting en ademhalingsfrequentie.
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De informatie over de resterende tijd moet alleen worden gebruikt als aanvulling op
de cilinderdrukinformatie. Waarschuwingen over weinig lucht moeten altijd worden
opgevolgd, ongeacht de resterende tijdsindicatie.
Totdat de eerste waarde berekend wordt uit het luchtverbruik, toont de display
“CALC ...”. De eerste waarde wordt weergegeven wanneer een aanzienlijke drukval
heeft plaatsgevonden, normaal gesproken na één of twee minuten ademhalen.
De resterende tijd wordt berekend voordat de waarschuwing ‘weinig lucht’ wordt geactiveerd.
De unit kan geconfigureerd worden voor een hittealarm. Wanneer de geabsorbeerde
temperatuur de activeringswaarde heeft bereikt, wordt het alarm geactiveerd. Er klinkt
een hoorbare pieptoon, de display wisselt en toont ‘‘TEMP!!!’’ en de display en de
voornaamste BAC LED knippert rood.
Op de digitale display wordt altijd een batterijsignaal weergegeven. Het symbool
geeft de batterijcapaciteit van de BAC-batterijen in vier stappen weer. Met de
waarschuwing ‘bijna lege batterij’ begint het symbool te knipperen.
REFERENTIEPUNTEN TERUGKEERDRUK (TAP REFX) (OPTIONEEL)

TAP is een hulpmiddel voor activiteiten bij het werken op een en dezelfde plek. De
TAP-waarde is gebaseerd op de aanvankelijke cilinderdruk en het luchtgebruik om het
punt te bereiken waar de TAP wordt berekend.
Om TAP te berekenen, moet u de verlichtingsknop gedurende 5 seconden ingedrukt
houden (hoofdstuk 7, afb. 7-A) tot op de display TAP REFA xx bar verschijnt.
Om TAP opnieuw te berekenen, moet u de verlichtingsknop gedurende 5 seconden
ingedrukt houden (hoofdstuk 7, afb. 7-A) tot op de display TAP REFB xx bar verschijnt;
elke nieuwe berekening krijgt een nieuwe letter.
HEADS-UP DISPLAY (HUD) - OPTIONEEL

Een lichtsensor past automatisch de helderheid van de LED’s aan volgens de
omgevingslichtcondities. Dit kan tot 10 seconden duren.
CILINDERDRUKINDICATIE

100%

-

75%

GROEN, GEEL, GEEL, ROOD IS VERLICHT

75%

-

50%

GEEL, GEEL, ROOD IS VERLICHT

50%

-

WEINIG LUCHT

GEEL, ROOD IS VERLICHT

WEINIG LUCHT

-

0

ROOD KNIPPERT

DE STANDAARDINSTELLING VOOR “WEINIG LUCHT” IS 55 BAR.

De HUD kan geconfigureerd worden met een andere lichtvolgorde.
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Als de druk snel verandert kan er een vertraging zijn van 2 seconden totdat de
cilinderdrukinformatie in de HUD is geactualiseerd. Tijdens normaal gebruik
(ademhaling) is dit niet merkbaar.
WAARSCHUWINGSINDICATIES

BATTERIJWAARSCHUWING
BATTERIJWAARSCHUWING

GEEL KNIPPERT

LET OP! WANNEER EEN BATTERIJWAARSCHUWING WORDT GEGEVEN MOET DE BATTERIJ ONMIDDELLIJK
WORDEN VERVANGEN NA DE HUIDIGE INZET.

Wanneer de batterijwaarschuwing wordt geactiveerd is ten minste nog 2 uur
gebruikstijd beschikbaar. Raadpleeg hoofdstuk 12 voor instructies over het vaststellen
of de batterijen in HUD en BAC bijna leeg zijn en over het vervangen van batterijen.
UITSCHAKELING

Aan de linkerkant knipperen de vier LED’s tegelijkertijd tweemaal. Dit gebeurt bij het
drukloos maken van de unit.
OPTIONELE WAARSCHUWINGEN
ADSU/PASS PRE-ALARM (ZIE HOOFDSTUK 9)

ROOD KNIPPERT

ADSU/PASS ALARM (ZIE HOOFDSTUK 9)

ROOD WORDT OPGELICHT

INTERNAL EVACUATIESIGNAAL (ZIE HOOFDSTUK 9)

ROOD WORDT OPGELICHT

DE HUD KOPPELEN

Voor gebruik moet de HUD worden gekoppeld aan de SCBA (BAC). Koppelen is
slechts éénmaal nodig zolang dezelfde SCBA (BAC) en HUD samen worden gebruikt.
Als een SCBA met een andere HUD wordt gebruikt, moet deze voor elk gebruik
worden gekoppeld.
Het koppelen van de HUD is alleen mogelijk als de SCBA drukloos is.
1.

Houd de zwarte knop ingedrukt op de digitale display tot “CONNECTING”
verschijnt.

2.

Plaats de magneet op de Tally-sleutel (afb. 7-A) op de zijkant van de HUD met
twee LED’s, aan de rechterkant bij het dragen van het gelaatstuk. De rode en gele
LED lichten op.

3.

Bij het verwijderen van de Tally-sleutel gaat het rode licht uit en blijft het gele licht
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aan. De HUD en BAC zoeken elkaar nu.
4.

De HUD en de BAC maken binnen ongeveer 20 seconden verbinding met elkaar.
De BAC piept, op de digitale display verschijnt “HUD CONNECTED” en alle zes
LED’s in de HUD knipperen tweemaal.

WAARSCHUWING! ALS NIET ALLE LED’S OP DE HUD OPLICHTEN, MOET DEZE DIRECT UIT DIENST WORDEN
GENOMEN.
5.

Houd de zwarte knop op de digitale display ingedrukt tot deze uitschakelt.

DE HUD-KOPPELING CONTROLEREN

U kunt de HUD-koppeling controleren om er zeker van te zijn dat de HUD met de
juiste SpiroGuide II is verbonden.
Houd om de HUD-koppeling te controleren de verlichtingsknop twee seconden
ingedrukt, laat een seconde los en houd nogmaals twee seconden ingedrukt. Nadat
de verlichtingsknop is losgelaten, knipperen de twee LED’s aan de rechterkant van de
HUD als deze gekoppeld is met de SpiroGuide II-unit.
OPMERKING: SLECHTS ÉÉN GEBRUIKER KAN DE HUD CONTROLEREN. ALS MEERDERE GEBRUIKERS DE HUDKOPPELING TEGELIJK CONTROLEREN, IS HET NIET MOGELIJK OM NA TE GAAN OF DE HUD MET DE JUISTE
SPIROGUIDE IS VERBONDEN.

COMPUTER ADEMHALINGSAPPARAAT (BAC)

De BAC meet de druk en geeft de informatie door aan de digitale display en HUD.
De BAC registreert alle gebruiksgegevens en deze kunnen worden bekeken met een
PC-interface (optioneel).
Tijdens de werkmodus knippert de hoofd-LED geel als positielicht.
Naast de hoofd-LED zijn er twee gele LED’s voor extra zicht.

8

WAARSCHUWINGEN CILINDERDRUK
WAARSCHUWING ‘WEINIG LUCHT’

Standaardwaarde is ingesteld op 55 +/- 5 bar. Deze kan worden ingesteld op een
hogere druk (tot 75 bar).
WAARSCHUWINGSINDICATIE ‘WEINIG LUCHT’

HUD laat rode LED knipperen of volgens geconfigureerde instellingen (indien uitgerust
met HUD)
BAC laat waarschuwingsgeluid horen
Hoofd-LED van de BAC knippert rood
Display-LED knippert rood
DEMPBARE WAARSCHUWING WEINIG LUCHT (OPTIONEEL)

Demp de waarschuwing voor weinig lucht een minuut lang door de verlichtingsknop
in te drukken (hoofdstuk 8)
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GA TERUG-SIGNAAL (OPTIONEEL)

Dit kan worden ingesteld als een statische waarde tussen 75 en 175 bar of als een
dynamische waarde die is gebaseerd op de initiële cilinderdruk.
Op dit niveau wordt het achtergrondlicht van de display rood en wordt automatisch
gedurende 10 seconden opgelicht.
Als de cilinderdruk hoger wordt dan het ingestelde niveau, wordt het terug-signaal
teruggezet.
Als deze is geïnstalleerd en de functie is geactiveerd, knippert de HUD (de actieve
drukindicatie LED’s) gedurende 10 seconden.
OPMERKING: ALS DE DRUK SNEL VAN DE UNIT WORDT GEHAALD NA GEBRUIK, WORDT DE SPIROGUIDE II
SOMS UITGESCHAKELD ZONDER DE WAARSCHUWING “WEINIG LUCHT” OF TERUG-SIGNAAL.

BEPERKT VOLUME (OPTIONEEL)

Om het volume te beperken, bijvoorbeeld bij het werken in gasdichte pakken, zet u
de SpiroGuide II onder druk en drukt u de noodknop in als de display er uitziet zoals
hieronder is afgebeeld.

VERLAA GDN
ROOD DRUKK

Druk op de verlichtingsknop als de display er uitziet zoals hieronder is afgebeeld.

VERLAA GDN
ZWART DRUK

9

AUTOMATISCHE NOODSIGNAALEENHEID (ADSU) - (OPTIONEEL)
ACTIVEREN/DEACTIVEREN EN ALARM OPNIEUW INSTELLEN
UITVOERING MET TALLY (ADSU)

Verwijder de Tallysleutel door deze recht uit de display te trekken en zo de ADSU te
activeren. In de alarmmodus kan de ADSU alleen opnieuw worden ingesteld door de
Tallysleutel er in te steken.
UITVOERING ZONDER TALLY (PASS) – DOOR DRUK GESTART

De ADSU wordt geactiveerd wanneer de unit op druk wordt gebracht.
Om eerst het alarm opnieuw in te stellen, houdt u de verlichtingsknop ingedrukt
waarna u op de noodknop drukt. Om dit uit te schakelen, maakt u de unit drukloos
en houdt u eerst de verlichtingsknop ingedrukt waarna u op de noodknop drukt.
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TIJDENS GEBRUIK

De gele LED op de digitale display begint te knipperen en de BAC piept wanneer
de ADSU in de registratiemodus staat. Wanneer er gedurende 30 seconden weinig/
niet wordt bewogen, zal de ADSU op de pre-alarm modus overschakelen. Dit wordt
aangegeven door een luider wordend hoorbaar signaal van de BAC en afwisselend
knipperen van de gele en rode LED’s op de digitale display en de hoofd-LED van de
BAC.
Na het pre-alarm, schakelt de unit over op de alarmmodus.
Als deze is geactiveerd, kan de unit op elk moment in de alarmmodus worden gezet
door op de noodknop te drukken.
In de alarmmodus laat de BAC een luid hoorbaar signaal horen, de gele en rode
LED op de digitale display zullen afwisselend branden, het achtergrondlicht van de
display knippert geel en rood en de hoofd-LED op de BAC knippert.
INTERN EVACUATIESIGNAAL

Deze functie is afhankelijk van de configuratie en alleen beschikbaar bij de uitvoering
met de tallysleutel. Om te activeren, drukt u de verlichtingsknop in en houdt u deze
vast en drukt u vervolgens op de noodknop.
Het signaal is hetzelfde als de hierboven beschreven alarmmodus, maar met een
ander periodiek waarschuwingsgeluid.

10 AFHANGEN VAN HET APPARAAT
1.

Schakel de overdruk uit.

2.

Open de gespen om het hoofdbandenstel vrij te maken, maak de band los en
verwijder het gelaatstuk.

3.

Sluit de cilinderafsluiter.

OPMERKING: OM ONVERHOOPT AFSLUITEN VAN HET CILINDERVENTIEL TE VERMIJDEN, MOET U HET
HANDWIEL INDRUKKEN VOORDAT U HET KUNT VERDRAAIEN.
4.

Maak de borstgesp los, indien van toepassing.

5.

Maak de heupriemgesp en de schouderbanden los.

6.

Verwijder het apparaat en activeer de overdruk om lucht uit het systeem te
verwijderen. Deactiveer de automatische noodsignaaleenheid als omschreven in
hoofdstuk 9.

7.

Ontkoppel de HUD (indien geïnstalleerd) volgens hoofdstuk 3.

11 REINIGING EN DESINFECTIE
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1.

Ontkoppel de ademhalingventiel van het gelaatstuk. Niet ontkoppel de
ademhalingslang van de ademhalingventiel.

2.

Monteren een wassenplug op de ademhalingventiel. Controleer of de
ademhalingventiel is gesloten.

3.

Bij het wassen van de cilinder, gebruik wassenplug 32350-51 op de
cilinderafsluiter manometer als toepasselijk.

4.

Open de cilinderafsluiter en controleer of er druk in het systeem is voordat u het
apparaat reinigt.

OPMERKING: DE GEOPENDE CILINDERAFSLUITER VOORKOMT DAT ER WATER IN HET SYSTEEM KOMT EN
BELLETJES ZULLEN EVENTUELE LEKKEN IN HET SYSTEEM AANGEVEN.
5.

Spray op of dompelen het apparaat in water en reinigingsmiddel. Gebruik
Curacid PSA Rinse.

6.

Reinig het apparaat met een spons of borstel.

7.

Spoel het apparaat met schoon water.

8.

Verwijder alle wassenplug uit de ademhalingsapparatuur.

9.

Sluit de cilinderafsluiter en activeren positieve druk om de lucht te spoelen uit het
systeem.

10.

Droog het apparaat, max. 60 ° C

11.

Reinig en desinfecteer het gelaatstuk en ademhalingventiel volgens de instructies
in de handleiding voor het gelaatstuk.

DRAADLOZE HUD

Reinig met een vochtige doek en warm water. Gebruik geen oplosmiddelen om te
reinigen.

12 SERVICE EN TESTEN
Na gebruik altijd een volledige of korte test uitvoeren:
VOLLEDIGE TEST
1.

Voer een volledige test uit, zie hoofdstuk 6.

2.

Verlaag de cilinderdruk langzaam en controleer of de
cilinderdrukwaarschuwingen worden gegeven bij de ingestelde drukniveaus.

KORTE TEST
1.

Schakel de overdruk uit (indien aanwezig).

2.

Open de cilinderafsluiter volledig en lees de druk af op de manometer.

3.

Sluit de cilinderafsluiter.

4.

Controleer dat de druk niet terugloopt.

5.

Verlaag de druk langzaam en controleer of er een waarschuwingssignaal klinkt
bij 55 ±5 bar.

Service en tests moeten worden uitgevoerd volgens het service- en testschema,
documentnummer 97307. Ga naar www.interspiro.com voor de nieuwste versie.

13 BATTERIJEN
Gebruik altijd AAA-alkalinebatterijen Duracell MN2400 en Energizer E92. Interspiro
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aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mechanische, elektrische of andersoortige
batterijdefecten.
Gebruik geen batterijen van verschillende fabrikanten of oude en nieuwe batterijen
samen.
BATTERIJWAARSCHUWINGEN HUD EN BAC

Tijdens het gebruik verschijnt een batterijwaarschuwing zoals beschreven in hoofdstuk
6. Na een batterijwaarschuwing kunt u de eenheid drukvrij maken om te bepalen of
de batterijen in de HUD, de BAC of beide vervangen moeten worden.
Als de eenheid drukvrij wordt gemaakt en de rode LED op de BAC knippert terwijl
langzaam gepiep klinkt, geeft dit aan dat de batterij in de BAC bijna leeg is. Als de
unit drukloos wordt gemaakt en bij de HUD de gele batterij-LED knippert, wijst dit
op een bijna lege batterij in de HUD. De elektronica van een unit met een bijna lege
batterij zal niet worden geactiveerd wanneer deze op druk wordt gebracht.
VERVANGING VAN DE BAC-BATTERIJ
LET OP! BATTERIJEN MOGEN ALLEEN WORDEN VERWISSELD IN EEN OMGEVING DIE ALS VEILIG BEKEND
STAAT.

LET OP! DOWNLOAD HET GEBRUIKERSLOGBOEK VOORDAT U DE BATTERIJEN VERVANGT. CONTROLEER NA HET
VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN DE DATUM- EN TIJDINSTELLING VAN DE EENHEID EN STEL DEZE EVENTUEEL
OPNIEUW IN. ALS DE STROOM LANGER DAN 1,5 MINUTEN ONDERBROKEN IS, VERDWIJNEN DE DATUM- EN
TIJDINSTELLINGEN IN DE BAC EN WORDEN GEBEURTENISSEN NIET GOED GEREGISTREERD..
1.

Verwijder de twee schroeven van het batterijdeksel met een
kruiskopschroevendraaier (Phillips). [Afb. 16:a]

2.

Verwijder het batterijdeksel. Verwijder vervolgens de batterijen door de hendel
omhoog te brengen. [Afb. 16:b]

3.

Plaats drie nieuwe AAA-batterijen in de richting van de markeringen aan de
binnenzijde van de batterijhouder. [Afb. 17]

4.

Monteer opnieuw het batterijcompartiment en steek het in de BAC. Richt het
batterijcompartiment volgens de markeringen in de BAC en op de zijkanten van
het batterijcompartiment.
Als het batterijcompartiment juist geplaatst is, piept de BAC bij verbinding met de
batterijen.

5.

Plaats het batterijdeksel terug en draai het voorzichtig vast om een gelijkmatige
pakkingdruk te krijgen voor een goede afdichting. Draai de schroeven niet te vast
aan.

VERVANGEN VAN BATTERIJEN DRAADLOZE HUD
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1.

Verwijder de HUD uit het gelaatstuk. Zie hoofdstuk 3.

2.

Schroef de schroef die het batterijdeksel bevestigt los met een Phillipsschroevendraaier. [Afb. 18]

3.

Licht het lipje op en open het deksel van de batterijhouder. [Afb. 18]

4.

Plaats een AAA-batterij in de richting van de markering op de HUD. [Afb. 18]

5.

Sluit het deksel en monteer het deksel weer met de schroef. Maak voorzichtig vast
voor een gelijkmatige pakkingdruk wat zorgt voor een goede afdichting. Maak
niet te strak vast.

6.

Herhaal deze procedure voor de tweede batterij aan de andere zijde.

Wanneer de batterijen zijn geïnstalleerd zal de HUD alle zes LED’s vijf keer laten
knipperen.

14 OPSLAG
Bewaar het apparaat in een koele, droge en stofvrije omgeving. Bescherm
rubberen onderdelen tegen direct zonlicht, UV-straling en directe hitte. Wanneer de
reduceereenheid niet is aangesloten, moet de cilinderafsluiter altijd van een stofdop
zijn voorzien.
De unit dient te worden opgeslagen met gelaatstuk/ademhalingsautomaat in de
positie voor geactiveerde overdruk.

15 EXTRA LUCHTAANSLUITING
Sommige modellen zijn voorzien van een extra luchtaansluiting die gebruikt kan
worden voor:
1.

Aansluiting van een systeem voor chemische pakventilatie

2.

Aansluiting van een reddingsslang tussen twee apparaten

3.

Aansluiting van een extra gelaatstuk

4.

Aansluiting van het reanimatiegelaatstuk Revitox

5.

Voeding van het apparaat vanuit een externe luchtbron

Bij het opnemen van lucht uit het apparaat, punt 1 tot 4 hierboven, neemt het
luchtgebruik toe en de gebruiksduur van het apparaat af.
Gebruik een speciale vrouwtjesaansluiting met een eenrichtingsventiel bij het
opnemen van lucht uit het apparaat, punt 1 tot 4 hierboven. Dit apparaat opent het
eenrichtingsventiel in de mannetjesaansluiting op het apparaat.
LET OP! BIJ HET VOEDEN VAN HET APPARAAT VANUIT EEN EXTERNE LUCHTBRON MOET U DIT SOORT
VROUWTJESKOPPELINGEN NIET GEBRUIKEN. IN DEZE TOEPASSING MOET HET EENRICHTINGSVENTIEL
IN DE MANNETJESAANSLUITING IN STAAT ZIJN OM TE SLUITEN IN GEVAL VAN ONDERBREKING VAN DE
LUCHTTOEVOER VANUIT DE EXTERNE BRON.

16 GEBRUIK MET LUCHTLIJNSYSTEEM
De aanwijzingen in hoofdstuk 1, hoofdstuk 2 “Cilindermontage - enkele cilinder” en
de hoofdstukken 3 tot 7 zijn van toepassing op het gebruik met het luchtlijnsysteem.
De luchtlijn-toevoerslang is aangesloten op de mannetjeskoppeling op het verdeelstuk
aan de rechterkant (bij dragen) van de heupriem.
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Bij het werken met lucht die door de luchtlijn wordt toegevoerd, moet het flesventiel
op de SCBA gesloten zijn.
Mocht de luchttoevoer van de luchtlijn onderbroken worden, dan moet u het
cilinderventiel van de SCBA geheel opendraaien.
Als het cilinderventiel is geopend, moet de gebruiker direct het gevaarlijke gebied
verlaten. Maak de luchtlijn los als dat nodig is.
Bij gebruik met geopend cilinderventiel en in combinatie met een automatische
schakelaar tussen de luchttoevoerlijn en de SCBA-cilinder, moet met de volgende
aanwijzingen rekening worden gehouden:
1.

Lees en noteer de drukmeting op de manometer van de SCBA.

2.

Sluit de snelkoppeling van de SCBA aan op de luchttoevoerslang. De hogere druk
in de toevoerslang moet de toevoer van de SCBA afsluiten.

3.

Lees na twee minuten opnieuw de druk die op de manometer wordt
weergegeven. Tijdens de verlopen tijd mag de druk niet meetbaar gedaald zijn.
Deze controle geeft aan dat de hogere druk in de luchttoevoerlijn voorkomt dat
lucht uit de SCBA-cilinder wordt gebruikt.

4.

Tijdens gebruik in een gevaarlijke omgeving moet de druk op de meter
regelmatig gecontroleerd worden; stop het gebruik als de luchtdruk daalt. Maak
de luchtlijnslang los en ga naar een veilig gebied met de reddingsset en een
ontsnappingsapparaat.

17 MARKERINGEN
A.

Fabrikant

B.

Modelaanduiding

C.

Serienummer

D.

Europese norm en classificatie

E.

Fabricagejaar
A
B
C
D
E
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1.

Het symbool van de rolcontainer met een kruis erdoor op dit product, de
verpakking of instructies daarvan geeft aan dat het product is vervaardigd
na 13-08-2005 en valt onder richtlijn 2002/96/EC van de Europese Unie,
(uitgevaardigd op 27-01-2003) m.b.t. de juiste omgang met Waste Electronic and
Electrical Equipment (WEEE) voor elektronisch en elektrisch afval.

2.

Dit afval mag niet worden afgevoerd met het huisafval en dient te worden
ingezameld en afgevoerd door afvalinzamelaars die een vergunning hebben
voor speciaal afval.

3.

Dit product bevat stoffen die potentieel schadelijk worden geacht voor het milieu
of de menselijke gezondheid als ze onjuist worden afgevoerd.
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