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W instrukcji zastosowano szereg symboli, aby zwrócić uwagę użytkownika na szczególne cechy, 
problemy i niebezpieczne sytuacje, które mogą wystąpić podczas korzystania z aparatu 
ucieczkowego.

 OSTROŻNIE!
Wskazanie możliwości wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, która – jeśli nie zostanie wyeliminowana – może 
spowodować uszkodzenie aparatu ucieczkowego. 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Wskazanie możliwości wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, która – jeśli nie zostanie wyeliminowana – może 
doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci użytkownika.

 UWAGA!
Dodatkowe informacje na temat zasad, technik i zaleceń dotyczących prawidłowej pracy z aparatem 
ucieczkowym.

 OSTROŻNIE!
Aparat ucieczkowy CARBO-T może być używany tylko w atmosferze umożliwiającej oddychanie, w salach 
szkoleniowych.

1. UŻYTKOWANIE
Szkoleniowy aparat ucieczkowy CARBO-T przeznaczony jest do ćwiczeń w zakresie noszenia (rys. 1), 
zakładania i zdejmowania aparatu ucieczkowego CARBO oraz ma umożliwić zapoznania się z zasadą 
działania tego aparatu. Aparat ucieczkowy szkoleniowy jest przeznaczony do pracy w temperaturze od 
+5 do +40 °C i wilgotności do 100%.

Oznaczenie aparatu ucieczkowego szkoleniowego używane przy składaniu zamówienia: «CARBO-T».

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Użycie szkoleniowego aparatu ucieczkowego CARBO-T do ochrony dróg oddechowych w razie wypadku jest 
bezwzględnie ZABRONIONE. 

WPROWADZENIE
Niniejsza instrukcja obsługi (zwana dalej instrukcją) ma umożliwić zapoznanie się z konstrukcją i zasadą 
działania, przeznaczeniem, konserwacją i sposobem użycia szkoleniowego aparatu ucieczkowego 
CARBO-T (zwanego dalej aparatem szkoleniowym ucieczkowym).
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Rys 1. Sposoby noszenia szkoleniowego aparatu ucieczkowego CARBO-T

2. DANE TECHNICZNE
Tabela 1 - Podstawowe parametry aparatu ucieczkowego szkoleniowego

Parametr Wartość

Czas oddychania w aparacie ucieczkowym szkoleniowym Nieograniczony

Opór oddechowy podczas wdychania i wydychania przy 
wentylacji płuc 35 l/min, kPa, maks. 1,0

Ciężar, kg 2,8±0,2

Wymiary (bez pasków biodrowego i naramiennego), mm:

- szerokość

- wysokość

- głębokość

215

227

106

Informacje na temat okresu użytkowania i okresu gwarancji są podane w karcie katalogowej, która jest 
dostarczana z każdym aparatem ucieczkowym szkoleniowym.

3. ZAKRES DOSTAWY
W skład dostarczanego zestawu szkoleniowego aparatu ucieczkowego CARBO-T wchodzą:

Aparat ucieczkowy szkoleniowy wyposażony w atrapę wkładu i atrapę 
wymiennika ciepła i wilgoci, szt.

 
                      1

Instrukcja obsługi, egz.                       1*

Etykieta, egz                       1

* Dostawa na jeden pakiet aparatu ucieczkowego szkoleniowego

Wykaz podzespołów i elementów montażowych szkoleniowego aparatu ucieczkowego CARBO-T, 
dostarczanych na życzenie klienta, znajduje się w ZAŁĄCZNIKU B. 
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4. KONSTRUKCJA
Widok ogólny i konstrukcję aparatu ucieczkowego szkoleniowego CARBO-T pokazano na rys. 2.

1. Pokrywa dolna
2. Klamra szybko-złączna
3. Pasek piersiowy
4. Wąż oddechowy
5. Zawór nadmiarowy
6. Atrapa wkładu
7. Zatyczka ustnika
8. Klamra szybko-złączna
9. Pasek szyjny
10. Wymiennik ciepła i wilgoci
11. Ustnik
12. Zacisk na nos
13. Pokrywa górna

14. Dźwignia blokady
15. Osłona
16. Okulary ochronne z powłoką 

zapobiegającą parowaniu
17. Wąż oddechowy
18. Taśma spinająca
19. Stabilizatory
20. Zapinki paska
21. Piktogram procedury zakładania
22. Ochraniacze
23. Imitacja wskaźnika wilgoci 

(wyposażenie dodatkowe)

1

2

3

4
5

6

7

9
10

11

23

23

12

8

13
14 15

16
17 18

20
21

22

19

Rys 2. Ogólny widok i konstrukcja 
aparatu ucieczkowego szkoleniowego 
CARBO-T
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Konstrukcja, wymiary, waga, sposób zakładania i opór oddechowy aparatu ucieczkowego 
szkoleniowego CARBO-T w pełni odpowiada samoratownikowi na chemicznie związanym tlenie 
CARBO-60.

W skład aparatu ucieczkowego wchodzą:

• pokrywa górna, pod którą zapakowany jest pasek szyjny, wymiennik ciepła i wilgoci z zatyczką, 
zacisk na nos, wąż do oddychania, okulary ochronne z powłoką zapobiegającą parowaniu;

• atrapa wkładu; 

• pokrywa dolna osłaniająca worek oddechowy i pasek piersiowy.

Worek oddechowy i wąż oddechowy są podłączone do dysz wkładu. Taśma spinająca dociska pokrywy 
do atrapy wkładu.

Aparat ucieczkowy szkoleniowy można nosić na pasku naramiennym lub pasku biodrowym. Procedurę 
wymiany wymiennika ciepła i wilgoci opisano w punkcie 8.

5. ZASADA DZIAŁANIA
Niżej opisano zasadę działania szkoleniowego aparatu ucieczkowego CARBO-T wyposażonego w 
atrapę wkładu do ćwiczeń w atmosferze umożliwiającej oddychanie:

• Szkoleniowy aparat ucieczkowy CARBO-T jest zbliżony pod względem wymiarów gabarytowych, 
ciężaru i sposobu noszenia do aparatu ucieczkowego CARBO-60. Umożliwia to ćwiczenie 
umiejętności noszenia aparatu;

• siła otwarcia blokady szkoleniowego aparatu ucieczkowego CARBO-T odpowiada tym samym 
parametrom aparatu CARBO-60, co pozwala ćwiczyć umiejętność zakładania aparatu;

• po założeniu aparatu użytkownik wdycha powietrze z otoczenia przez zawór wdechowy 
umieszczony po stronie wymiennika ciepła i wilgoci. Wydychane powietrze przepływa przez zawór 
wydechowy umieszczony w dyszy atrapy wymiennika ciepła i wilgoci, wąż oddechowy, atrapę 
wkładu, worek oddechowy i przez zawór upustowy jest uwalniane do atmosfery. Opór oddechowy 
w aparacie szkoleniowym CARBO-T jest zatem podobny do oporu w aparacie CARBO-60.

Przed każdym szkoleniem należy wymienić na nowe wymiennik ciepła i wilgoci i zatyczkę lub 
dezynfekować je zgodnie z wymogami określonymi w ZAŁĄCZNIKU A.

6. OZNAKOWANIE
Elementy oznakowania szkoleniowego aparatu ucieczkowego CARBO-T znajdują się na taśmie 
spinającej, ochraniaczu przednim i tylnym, pokrywie górnej i dolnej, osłonie i zawierają następujące 
napisy.

• Na taśmie spinającej:

«CARBO-Т» 

«T-0MP0-ISG-EUPLPL»

«For training only»

«Made in Turkey»

«SSSSS P MM YY»

model aparatu ucieczkowego szkoleniowego;

artykuł;

napis informacyjny;

kraj pochodzenia;

numer seryjny; SSSSS - numer pozycji (numer kolejny 
00001-99999), P - kod producenta (T – Turcja), MM - miesiąc, 
YY - rok produkcji;
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• Na przednim ochraniaczu:

«DEZEGA»

Czerwona naklejka z 
piktogramem procedury 
zakładania

znak towarowy;

naklejka z informacją o urządzeniu szkoleniowym i ilustracją 
sposobu zakładania;

• Na tylnym ochraniaczu:

Naklejki ze strzałkami

Miejsce na umieszczenie 
numeru kopalni 

wskazują kierunki naciskania zapinek pasków;

specjalne wiersze na dodatkowe informacje;

• Na osłonie:

«DEZEGA»: znak towarowy;

Oznakowanie opakowań transportowych zawiera następujące elementy:

• oznaczenia związane z obsługą: «Ładunek delikatny. Ostrożnie»; «Tą stroną do góry»; 
«Chronić przed wysoką temperaturą»; «Chronić przed wilgocią»; znak ostrzegawczy 
«Nie upuszczać»; 

• napisy informacyjne podstawowe i dodatkowe.

7. PAKOWANIE
Aparaty ucieczkowe szkoleniowe są pakowane w kartonowe pudła. Każde pudło zawiera 
polietylenowy worek z kompletem dokumentów eksploatacyjnych.

8. PRZYGOTOWANIE APARATU UCIECZKOWEGO 
SZKOLENIOWEGO CARBO-T DO KOLEJNEGO ĆWICZENIA 
8.1 Wymiana wymiennika ciepła i wilgoci

• odłączyć wymiennik ciepła i wilgoci od węża 
oddechowego;

    

• podłączyć nowy wymiennik ciepła i wilgoci do węża 
oddechowego.
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8.2 Układanie elementów układu powietrza i zakładanie pokryw, gdy używana  
jest atrapa wkładu:

• odłączyć zużyty wymiennik ciepła i wilgoci z węża do oddychania i założyć atrapę 
zdezynfekowaną (p. 10) lub nową z zestawu części zamiennych;

• założyć zdezynfekowaną zatyczkę ustnika lub użyć nowej; 

• zamontować zapinki 
paska w obudowie;

1

2 2

1

   

• zamontować 
stabilizatory zapinek 
paska;

   

• przesunąć sprzączki pasków piersiowego i szyjnego do 
położenia końcowego, wydłużyć paski, przy czym klamra 
szybko-złączna paska szyjnego musi być zamknięta;

         

           

• zwinąć wolny (dłuższy) koniec paska piersiowego i 
zabezpieczyć go obrączką;
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• zainstalować wymiennik ciepła i wilgoci w górnej części 
wkładu w specjalnych prowadnicach, które ustalają 
położenie atrapy;

       

         

• umieścić zatyczkę w ustniku, a następnie umieścić zacisk 
na nos między chwytakami ustnika;

       

         

• złożyć wpół okulary ochronne, dociskając do siebie oprawki 
soczewek i umieścić je w futerale na pasku szyjnym;
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• umieścić pasek szyjny w wolnej przestrzeni między 
wężem do oddychania a wskaźnikiem ciepła i wilgoci;

                 

• zamontować pokrywę, trzymając obudowę;

               

• obrócić aparat workiem oddechowym do góry;

• usunąć nadmiar powietrza z worka oddechowego, 
naciskając w razie potrzeby na zawór nadmiarowy 
jedną ręką i ściskając worek drugą;

             

• rozłożyć poziomo worek oddechowy, zawinąć 
dwukrotnie worek z obu dłuższych końców i wsunąć 
go w przestrzeń między dyszą a spodnią częścią;

      

  

• zawinąć część worka oddechowego z zaworem 
nadmiarowym 3 razy, tak aby odległość między 
ostatnim zawinięciem a okrągłym kołnierzem worka 
wynosiła 20 mm; przełożyć rogi powstałe w wyniku 
zwinięcia nad bokiem spodniej części;
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• część worka oddechowego przeciwległą do zaworu 
nadmiarowego zawinąć do góry 4 razy, tak aby 
ostatnie zawinięcie znalazło się blisko dyszy; rogi 
powstałe w wyniku zawinięcia przełożyć nad bokiem 
spodniej części (przy zaokrąglonym boku spodniej 
części jest miejsce na ułożenie długiego końca 
paska piersiowego);            

• umieścić zwinięty dłuższy koniec paska piersiowego 
przy zaokrąglonej krawędzi po przeciwnej stronie 
zaworu nadmiarowego;

            

• umieścić klamrę szybkozłącza krótszego końca paska piersiowego na worku oddechowym od 
strony przeciwnej do zaworu nadmiarowego;

• umieść obręcz wzdłuż boku dna tak, aby nacięcia obręczy znajdowały się na zaokrąglonej 
części spodniej części; końce paska piersiowego powinny być wewnątrz obręczy;

• nałożyć pokrywę – paski nie powinny 
dostać się pomiędzy okrągły kołnierz 
worka oddechowego a pokrywę;

   

• umieścić płytkę taśmy na dolnej pokrywie w sposób 
pokazany na rysunku;

• odwrócić aparat, trzymając go obiema rękami, i 
zamknąć blokadę taśmy spinającej;

• zamontować osłonę;

                      

Urządzenie 
jest gotowe 
do użycia.
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9. ZASADY UŻYCIA APARATU UCIECZKOWEGO 
SZKOLENIOWEGO
Procedura zakładania aparatu ucieczkowego CARBO-T:

KROK 1

• Zdjąć kask ochronny z lampą nahełmną. 

•  Jeśli aparat noszony jest na biodrze: umieścić 
aparat na pasku biodrowym przed sobą.

 Jeśli aparat noszony jest na ramieniu: umieścić 
aparat na pasku naramiennym przed sobą.

• Przytrzymać obudowę urządzenia lewą ręką. 
Palcami prawej ręki oderwać dźwignię blokującą 
taśmy spinającej i unieść dźwignię, opierając 
podstawę dłoni o górną pokrywę. Spowoduje to 
zdjęcie nakładki.

• Chwycić dźwignię w dłoń i zwolnić blokadę taśm 
spinających.

KROK 2

• Odrzucić na bok taśmę spinającą. Zdjąć i odrzucić 
pokrywy górną i dolną.

KROK 3 

• Założyć pasek aparatu na szyję. 
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KROK 4

• Nacisnąć oboma kciukami na stabilizatory 
w kierunku od środka na boki do oporu, unieść 
je palcami z drugiej strony, wyjąć i wyrzucić. 
Chwycić urządzenie po bokach i nacisnąć 
kciukami na zapinki paska.

•  Jeśli aparat ucieczkowy noszony jest 
na paku biodrowym: zdjąć urządzenie z paska 
biodrowego przesuwając jego dolną część od 
siebie i do góry.

 OSTROŻNIE!
Jeżeli nie można usunąć stabilizatorów, należy 
zdjąć pasek biodrowy i kontynuować zakładanie 
urządzenia zgodnie z poniższymi wskazówkami.

KROK 5 

• Chwycić obudowę aparatu ucieczkowego z boku lewą 
ręką i umieścić ją na klatce piersiowej, a prawą ręką 
pociągnąć wolny koniec paska szyjnego w górę, aby 
zapobiec naprężaniu węża oddechowego.

• Pociągnąć prawą ręką za wymiennik ciepła i wilgoci i 
wyjąć go ze stabilizatorów. Korek zostanie automatycznie 
wyjęty z ustnika.

• Włożyć ustnik do ust, umieszczając jego płytki między 
dziąsłami a wargami. Zacisnąć zęby na gryzaku ustnika. 

• Rozdzielić poduszeczki zacisku na nos, umieścić zacisk 
na obu nozdrzach, zamykając je szczelnie i wypuścić 
powietrze ustnikiem. 

• Wdychać i wydychać powietrze przez ustnik.

• Worek oddechowy zaczyna napełniać się wydychanym 
powietrzem. 
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KROK 6 

• W razie potrzeby wyjąć z pokrowca na pasku szyjnym 
okulary ochronne i założyć je.

• Nałożyć kask ochronny z lampą nahełmną. 

• Umieścić aparat ucieczkowy w pozycji umożliwiającej 
wygodne użycie, regulując odpowiednio pasek szyjny:

• w razie potrzeby podciągnąć wyżej aparat, skracając 
pasek – lewą ręką unieść obudowę aparatu, prawą 
ręką ciągnąć do góry wolny koniec paska szyjnego, 
aż aparat znajdzie się w wygodnym położeniu;

• w razie potrzeby opuścić aparat, wydłużając 
pasek – trzymając obudowę z boku lewą ręką, prawą 
ręką unieść klamrę paska szyjnego (aparat opadnie), 
zwolnić klamrę, gdy aparat znajdzie się na wysokości 
umożliwiającej wygodne użycie. Należy starać 
się umieścić urządzenie na tyle wysoko na klatce 
piersiowej, aby móc poruszać swobodnie głową.

• W razie potrzeby owinąć lewy koniec paska piersiowego 
wokół pleców i zatrzasnąć klamrę szybko-złączną, aby 
zablokować aparat ucieczkowy na wysokości klatki 
piersiowej.

•  Jeśli aparat ucieczkowy noszony jest na ramieniu: zdjąć 
pasek naramienny.

Cała procedura zakładania aparatu ucieczkowego 
szkoleniowego nie powinna trwać dłużej niż 15 sekund. 

Zaleca się odnotowanie wykonania tego ćwiczenia  w «Rejestrze 
ćwiczeń i dezynfekcji» (ZAŁĄCZNIK B).
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10. MONTAŻ, DEZYNFEKCJA I PONOWNY MONTAŻ APARATU 
UCIECZKOWEGO SZKOLENIOWEGO
Demontaż, dezynfekcję i ponowny montaż aparatów ucieczkowych szkoleniowych przeprowadza 
specjalnie przeszkolona, która ukończyła szkolenie i uzyskała roczną akredytację firmy DEZEGA, 
potwierdzoną stosownym zaświadczeniem. 

Wymiennik ciepła i wilgoci wymaga dezynfekcji.

Przed dezynfekcją wymiennika ciepła i wilgoci należy:

• odłączyć wymiennik ciepła i wilgoci od węża oddechowego;

• Zdezynfekować ustnik zmontowany z wymiennika ciepła i wilgoci zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ZAŁĄCZNIKU A;

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Do dezynfekcji nie należy używać rozpuszczalników organicznych (benzyny, nafty, acetonu), ani wybielacza 
na bazie chloru. Dozwolone jest stosowanie innych środków dezynfekujących, zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami dotyczącymi stosowania tych środków.

• po dezynfekcji opłukać wymiennik ciepła i wilgoci czystą bieżącą wodą; 

• suszyć ciepłym powietrzem w temperaturze nieprzekraczającej +60°C. Do suszenia zaleca się 
stosowanie suszarek powietrznych; 

• osuszyć dokładnie wymiennik ciepła i wilgoci ciepłym powietrzem.

 OSTROŻNIE!
Suszenie atrapy WCW bezpośrednim światłem słonecznym lub promieniowaniem cieplnym jest bezwzględnie 
zabronione. 

11. KONTROLA STANU TECHNICZNEGO APARATU 
UCIECZKOWEGO SZKOLENIOWEGO
Podczas użytkowania aparatu ucieczkowego szkoleniowego, przy każdym demontażu i 
ponownym montażu należy sprawdzić stan techniczny wszystkich podzespołów i części pod 
kątem uszkodzeń.

Podczas przechowywania aparat ucieczkowy szkoleniowy nie wymaga konserwacji. W czasie 
sesji szkoleniowych, po każdym założeniu aparatu ucieczkowego należy doprowadzić go do 
stanu pierwotnego. Przed pierwszym użyciem zaleca się ostrożne zdjęcie pokryw i sprawdzenie 
fabrycznego opakowania.

W przypadku uszkodzenia lub utraty części lub podzespołów aparatu ucieczkowego szkoleniowego 
podczas ćwiczeń praktycznych można zamówić je dodatkowo (ZAŁĄCZNIK B).

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA 
I TRANSPORTU
Transport zapakowanych aparatów ucieczkowych szkoleniowych powinien odbywać się w 
zamkniętych, czystych i suchych pojazdach dowolnego typów transportu w temperaturze 
od -50°C do +50°C i wilgotności względnej powietrza do 100%. 

Aparaty ucieczkowe są przewożone zgodnie z przepisami o przewozie towarów obowiązującymi 
dla danego rodzaju transportu.

W przypadku transportu w temperaturach ujemnych, konieczne jest przechowywanie szkoleniowych 
aparatów ucieczkowych CARBO-T w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej przez 24 godziny przed 
ich planowanym użyciem.
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Podczas przechowywania w magazynie, aparaty ucieczkowe szkoleniowe powinny być przechowywane 
w oryginalnym opakowaniu transportowym w temperaturze powietrza od +5°C do +40°C i wilgotności 
względnej nie większej niż 80%, z dala od substancji powodujących korozję.

Pomiędzy ćwiczeniami aparaty należy przechowywać w stanie gotowym do kolejnego ćwiczenia.

13. UTYLIZACJA
Aparat ucieczkowy szkoleniowy, które zostały uznane za nienadające się do dalszego użytku ze 
względu na uszkodzenie lub upływ terminu przydatności do użycia, muszą zostać zutylizowane. 

Ten symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami ustawowymi i 
wykonawczymi produkty nim oznaczone muszą być utylizowane oddzielnie od 
odpadów z gospodarstw domowych. Zdemontować i posortować wszystkie 
części według rodzaju materiału (metal, plastik, guma itp.) i zanieść je do 
punktu zbiórki wyznaczonego przez lokalne władze. Oddzielne gromadzenie i 
utylizacja pomogą chronić zasoby naturalne i zapewnią ich bezpieczny recykling 
z korzyścią dla zdrowia ludzki i środowiska.

Aparat ucieczkowy nie zawiera materiałów niebezpiecznych dla zdrowia.

14. GWARANCJA PRODUCENTA
Producent gwarantuje odpowiednie właściwości użytkowe aparatów ucieczkowych CARBO-T przy 
zachowaniu zasad transportu, przechowywania i eksploatacji opisanych w niniejszej instrukcji 
obsługi.

Okres gwarancyjny aparatu jest podany w karcie danych dostarczonej z każdym szkoleniowym 
aparatem ucieczkowym.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i rozwiązań technicznych zastosowanych 
w aparatach ucieczkowych CARBO-T w celu polepszenia ich parametrów technicznych i 
właściwości użytkowych.

 UWAGA!
Konieczność zamówienia podzespołów i części wg ZAŁĄCZNIKA B w podanym okresie gwarancyjnym nie jest 
powodem zgłoszenia reklamacji u producenta.

 UWAGA!
Gwarancja nie obejmuje części i podzespołów układu oddechowego, które mają uszkodzenia mechaniczne 
spowodowane warunkami użytkowania.

PRODUCENT: 
DEZEGA SP GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EGE SERBEST BÖLGESİ 
ZAFER SB MAH. NİLÜFER SK.NO:30 GAZİEMİR, İZMİR 

Tel.:    +90 232 251 0 394 
Faks:  +90 232 252 0 394 

www.dezega.com 
info@dezega.com
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ZAŁĄCZNIK A
Przygotowanie roztworów dezynfekujących i dezynfekcja atrapy wskaźnika ciepła i wilgoci.

Do przygotowania roztworu dezynfekującego zaleca się użycie chloroheksydyny.

Produkt jest przechowywany w normalnej temperaturze.

Do dezynfekcji stosować roztwór 0,5-procentowy, który należy przygotować w następujący 
sposób: Do naczynia (szklanego, emaliowanego) wlać 10 l przegotowanej wody o temperaturze 
pokojowej i 0,25 l 20-procentowego roztworu chloroheksydyny. Dalsza dezynfekcja zostanie 
przeprowadzona w tym naczyniu. Wymieszać dokładnie roztwór. Roztwór chloroheksydyny do 
dezynfekcji jest przygotowywany bezpośrednio przed dezynfekcją przez osobę odpowiedzialną 
za dezynfekcję i montaż aparatów ucieczkowych szkoleniowych i posiadającą akredytację 
producenta aparatów, potwierdzoną odpowiednim świadectwem.

Części poddawane dezynfekcji należy najpierw umyć bieżącą wodą, wyszorować, a następnie 
umieścić w roztworze chloroheksydyny na 5 minut. Zdezynfekowane części myć ponownie 
bieżącą wodą przez 5-10 minut i wysuszyć.

Dezynfekcję można przeprowadzić, stosując jeden z nowych produktów: Dezeffect, 
Dismozonpur®, Septochim lub Incidin zgodnie z odpowiednią instrukcją użycia. Dezynfekcję 
należy odnotować w rejestrze (ZAŁĄCZNIK B).

ZAŁĄCZNIK B
Zalecana forma rejestru ćwiczeń praktycznych i dezy

Data montażu 
aparatu 

ucieczkowego 
szkoleniowego do 

ćwiczeń

Oznaczenie dotyczące ćwiczeń 
praktycznych Oznaczenie dotyczące dezynfekcji

Numer pozycji Data Data dezynfekcji
Nazwisko, imię 
i podpis osoby 
upoważnionej

Aparat ucieczkowy szkoleniowy zostaje skreślony z powodu upływu przewidzianego okresu 
użytkowania zgodnie z Protokołem nr____________________z dnia _______________________



DEZEGA  CARBO-T 

19

ZAŁĄCZNIK C
Lista podzespołów i części szkoleniowego aparatu ucieczkowego CARBO-T, dostarczanych na 
życzenie klienta

Oznaczenie Nazwa

SKTB.02.CK5.00.00.004 Zestaw zapinek do pasków biodrowego i 
naramiennego

 
SKTB.02.CK5.00.00.005 
SKTB.02.CK5.00.00.005-01

Stabilizatory:  
prawy
lewy

SKTB.02.KPP.00.00.000 PAS NARAMIENNY DEZEGA

AS-DWB-UNUN-K(I)-3-0,5 PAS BIODROWY DEZEGA

SKTB.02.СК5Т.03.01.000 Imitacja wskaźnika ciepła i wilgoci (1 szt.)

SKTB.02.CK5.00.00.006 Ochraniacz przedni (1 szt.)

SKTB.02.CK5.00.00.003 Ochraniacz tylny (1 szt.)

СТ47.00.013 
SKTB.02.СК5Т.00.00.012
SKTB.02.СК5Т.00.00.013
SKTB.02.СК5Т.00.00.015

Naklejka «Only for training» 
Naklejka z piktogramem
Naklejka ze strzałką na pokrywie
Naklejka ze strzałką na stabilizatory

SKTB.02.СК5Т.00.00.007 Osłona (1 szt.)
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