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Widok z przodu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

wyświetlacz 

przycisk przycisk

główny wyłącznik dioda
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Informacje dotyczące zasypanego: 
 

 Zasypany nie wybrany. Zasypany wybrany. 

Zasypany:   

Wysokie szanse 
przeŜycia   
Nieznane szanse 
przeŜycia   

Zlokalizowany 
  

 
Czarne tło wskazuje nam, którego poszukiwanego urządzenie właśnie lokalizuje. 

Widok z przodu 
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Firma Mammut od wielu lat pracuje nad "zasadami postępowania w 
zagroŜeniu lawinowym" („Avalanche Risk Management” [a.r.m.]). 
Opracowując coraz lepszy sprzęt, przeprowadzając odpowiedznie szkolenia i 
wciąŜ zdobywając nowe informacje w tej dziedzinie staramy sie sprawić, aby 
wszyscy miłośnicy sportów zimowych mogli bezpiecznie oddawać się swoim 
pasjom. 
 
 

 
 
 
Centra szkole ń lawinowych 
W „Centrach szkoleń lawinowych” w Andermatt, Davos, Mürren i Zinal 
(Szwajcaria), La Grave i Courchevele (Francja) oraz w Lech (Austria), 
Mammut oferuje treningi, podczas których uczestnicy mają moŜliwość wzięcia 
udziału w kontrolowanych akcjach ratunkowych w naturalnych warunkach. W 
tym celu wykorzystywane są przekaźniki umieszczone pod pokrywą śnieŜną i 
zdalnie aktywowane. Uczestnicy przechodzą jednocześnie obszerne 
przeszkolenie teoretyczne dotyczące oceny zagroŜenia lawinowego. 
 
Zestaw ratunkowy 
Poza wiedzą i duŜym doświadczeniem, najwaŜniejszym gwarantem 
bezpieczeństwa jest sprzęt, jakiego uŜywamy. Poza przekaźnikiem PULSE 
Barryvox® firma Mammut oferuje cały zestaw ratunkowy, składający się z 
sondy lawinowej, łopaty oraz folii termicnej – wszystko spakowane w plecaku. 
 
Dodatkowe informacje dotyczące zasad postępowania w zagroŜeniu 
lawinowym [a.r.m.] oraz produktów Mammuta moŜna znaleźć na naszej 
stronie internetowej: www.mammut.ch 

Zasady post ępowania w zagro Ŝeniu lawinowym 
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Zarejestruj swój przeka źnik PULSE Barryvox® ju Ŝ dziś! 
Rejestrując się do grona uŜytkowników przekaźników Barryvox, zdobędziesz 
dostęp do najnowszych wiadomości z dziedziny postępowania lawinowego. 
Poza tym będziemy przypominać ci o terminach serwisowania twojego 
urządzenia, dostarczać wskazówki techniczne oraz udzielać informacji na 
temat aktualnego oprogramowania. JeŜeli zarejestrujesz się juŜ dziś, niektóre 
z usług będą bezpłatne! 
 

Zarejestruj swój Barryvox na stronie: 
 

www.mammut.ch/barryvox   
 
 

Centra serwisowe Informacje dotyczące konserwowania i serwisowania 
urządzenia wraz z cennikiem znajdziesz na stronie: 
www.mammut.ch/barryvox  (->Service) 

 
Szwajcaria  Mammut Sports Group AG, Industriestrasse Birren, CH-

5703 Seon  
 Telefon: +41 (0)62 769 83 88, fax: +41(0)62 769 83 11 
 Email: info@mammut.ch 
 
Europa                    Mammut Sports Group GmbH, Postfach 1817, D-87700 

Memmingen tel: +49 (0) 8331 83 92 240, Fax: +49 (0) 
8331 83 92 229 email: germany@mammut.ch 

 
 

Rejestracja i serwis 
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Gratulujemy zakupu twojego nowego przeka źnika PULSE Barryvox®. 
 
PULSE Barryvox® to rewolucyjny, łatwy w obsłudze przekaźnik lawinowy. 
Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie uŜytkownika z urządzeniem, jak 
równieŜ z zasadami postępowania podczas jego uŜywania. 
 
Przekaźnik nie chroni przed lawinami! 
 
Jako miłośnik sportów zimowych powinieneś wziąć pod uwagę wszelkie 
moŜliwe sposoby zabezpieczenia przed lawiną i planować swoje wycieczki z 
najwyŜsza rozwagą. Konieczne jest równieŜ przeprowadzanie ćwiczeń 
przygotowujących na najgorszą ewentualność, czyli konieczność ratowania 
towarzysza zasypanego przez lawinę. W tak stresującej sytuacji będziesz 
mógł w szybki i efektywny sposób pomóc partnerowi tylko wtedy, jeŜeli jesteś 
dobrze przygotowany. Jednak pomimo doskonałego przeszkolenia i wysokiej 
jakości sprzętu, nie wszystkie ofiary lawin zostają ocalone! Zasypanie przez 
lawinę zawsze stanowi zagroŜenie dla Ŝycia. 
 
WaŜne informacje na ten temat znajdziesz w rozdziałach poświęconych 
ratowaniu towarzysza oraz teorii lawinowej. 
 
Mammut i Barryvox® stworzyły urządzenie na miarę sławionej w świecie 
szwajcarskiej precyzji. PULSE Barryvox®, od projektu technicznego, poprzez 
design, aŜ do produkcji jest całkowicie wykonany w Szwajcarii.  
 
Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi przekaźnikami lawinowymi 
spełniającymi standart EN 300718 i działającymi na częstotliwości 457 kHz. 
 

Wstęp 
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Wstęp 
 
1. Działanie 
2. Ustawieni  
3. Tryb NADAWANIE [SEND] 
4. Tryb SZUKANIE [SEARCH] 
 Fazy poszukiwania 
 Tryb standartowy  
 Tryb wspomagający 
5. Funcje zaawansowane 
6. Informacje dodatkowe 
7. Ratowanie towarzysza 
8. Wstęp do teorii lawinowej 
Indeks   
 

Spis treści 



 6 

 
1.  Działanie 
 
1.1 Główny przeł ącznik [OFF/SEND/SEARCH]  
 
Główny przełącznik mieści się w górnej części urządzenia. Aby moŜna było go 

przesunąć, naleŜy przycisnąć zamieszczony na nim guzik. Przełącznik w 

pozycji lewej oznacza,  Ŝe przekaźnik jest wyłączony, w prawej pozycji 

oznacza tryb SZUKANIE [SEARCH], a w środkowej tryb NADAWANIE 

[SEND].  Urządzenie moŜe być w dowolnym momencie przełączone do trybu 

NADAWANIE przez wciśniecie bocznego przycisku. Aby wyłączyć przekaźnik 

naleŜy wcisnąć dodatkowy guzik zabezpieczający.  

 

Działanie  
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1.2 UŜycie przycisków  
 
 
PULSE Barryvox® jest urządzeniem niezwykle prostym w obsłudze. 
Wszystkie funkcje są wybierane za pomocą zaledwie dwóch bocznych 
przycisków. Aktualna dostępna dla danego przycisku funkcja jest pokazana na 

dole wyświetlacza po stronie danego przycisku (po lewej dla przycisku ���� , 
a po prawej dla przycisku ±±±±). JeŜeli funkcja pojawia się na środku 
wyświetlacza, moŜna ją aktywować dowolnym przyciskiem. 
 

Przykłady 

Działanie  

Dwie funkcje 

 lewy przycisk ����: 
zmiana opcji 

prawy przycisk ±±±±: 
wybór opcji 

Jedna funkcja 

 

Funkcje specjalne 
 

 

Dwa przyciski jednocze śnie  
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2. Ustawienia  
 
2.1. Ustawienia pocz ątkowe 
 
Zanim uŜyjesz przekaźnika po raz pierwszy, usuń folię ochronną, a następnie 
naklej schemat akcji ratunkowej na tylną część urządzenia zakrywającą 
baterie. 
 
2.1.1. WłóŜ / wymie ń baterie 
 
UŜywaj tylko baterii alkalicznych LR03/AAA. Zawsze stosuj 3 takie same 
baterie. Nigdy nie u Ŝywaj akumulatorków i zawsze wymieniaj wszystkie 3 
baterie w tym samym czasie. 
 
Zawsze się upewnij, Ŝe część z bateriami jest dobrze domknięta pokrywą 
i zarówno baterie, jak i samo urządzenie są suche. Otwór na baterie naleŜy 
utrzymywać w czystości i nie dopuszczać do niego wilgoci (aby nie 
spowodowała korozji), a w razie konieczności wysuszyć. Unikaj dotykania 
styków rękoma. 
 
Kiedy przekaźnik nie jest uŜywany przez dłuŜszy okres (np.w lecie, lub 
przechowywany w magazynie), naleŜy wyciągnąć z niego baterie i zostawić 
otwarty. Urządzenie traci gwarancję, jeŜeli nastąpi przeciek baterii! 
 
2. 1.2 Ustawienia urz ądzenia 
 
Kiedy włączamy urządzenie po raz pierwszy, po uruchomieniu trybu 
nadawania [SEND] naleŜy wybrać język uŜytkownika. Zmienić język moŜna 
przyciskając klawisz ◊, a nastepnie potwierdzić przyciskając klawisz ○. 
 
Po wybraniu języka naleŜy ustawić kompas. Aby to zrobić postępuj zgodnie ze 
wskazówkami na wyświetlaczu oraz w rozdziale „Kalibrowanie kompasa”.  
 
Urządzenie posiada równieŜ funkcję pozwalającą wprowadzić dane osobowe 
(imię, nazwisko, adres i numer telefonu) właściciela (patrz  rozdz. 
„Właściciel”). 
 
Upewnij się, Ŝe twój PULSE Barryvox® jest skonfigurowany z odpowiednią 
siecią komunikacji bezprzewodowej w twoim kraju (patrz rozdz. „Komunikacja 
bezprzewodowa”). W krajach, w których taka sieć nie jest zatwierdzona, 
przekazywanie i odbieranie sygnałów Ŝyciowych jest niemoŜliwe. (Rozdz. 
„Ocena stanu zdrowia rannych i sygnały Ŝyciowe”.) 
 
Upewnij się, Ŝe system nośny przekaźnika jest dobrze dopasowany. 
 

Ustawienia  
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2.2 Jak obchodzi ć się z Barryvoxem  
 
Tak jak wszystkie inne sygnalizatory, nasz równieŜ posiada ferrytową antenę 
wraŜliwą na wstrząsy, dlatego teŜ naleŜy obchodzi ć się z urządzeniem z du Ŝą 
ostro Ŝnością . 
 
Przekaźnik oraz system nośny naleŜy przechowywać w suchym miejscu, nie 
wystawiać na bezpośrednie działanie słońca i ekstremalnych temperatur. 
 
Zaleca się regularne testowanie funkcji urządzenia. (Patrz rozdz. „Testy okresowe”). 
 
2.3 Zakłócenia 
 
PULSE Barryvox® zawiera kompas magnetyczny, dlatego naleŜy upewnić się, Ŝe nie 
trzymamy działającego przekaźnika w pobliŜu innych urządzeń elektrycznych (jak 
telefon komórkowy, radio, czołówka, czy innego rodzaju przekaźnik) oraz metalowych 
przedmiotów (jak scyzoryk, czy guziki magnetyczne). Pamiętaj, aby nie ubiera ć 
odzie Ŝy na guziki magnetyczne, kiedy stosujesz Barryvox®!  Osobom ze 
stymulatorem serca zaleca si ę umieszczenie przeka źnika po prawej stronie 
(dopasuj dobrze system no śny w tym celu). W celu uzyskania dodatkowych 
informacji dotyczacych wpływu przekaźnika PULSE Barryvox® na działanie 
stymulatora serca, skontaktuj się z producentem. 
 
Podczas poszukiwania zaginionej osoby upewnij się, Ŝe detektor Barryvox® znajduje 
się w odległości przynajmniej 50 cm od wyŜej wymienionych przedmiotów i Ŝe 
wszytkie inne urządzenia elektryczne, o ile jest to moŜliwe, są wyłączone. 
Szczególnie dotyczy to telefonów komórkowych! 
 
2.4 Zakładanie przeka źnika 

 
Bez względu na to, gdzie załoŜymy przekaźnik, naleŜy pamiętać o tym, aby 
wyświetlacz zawsze przylegał do ciała! 
 
Odbiór sygnałów Ŝyciowych jest mo Ŝliwy tylko wtedy, kiedy detektor jest 
umieszczony w systemie no śnym. (Rozdz. „Ocena stanu zdrowia rannych i sygnały 
Ŝyciowe”.) 
 
Zanim uŜyjesz przekaźnik po raz pierwszy oraz za kaŜdym razem, kiedy zmieniasz 
pozycje jego noszenia, zaleca się przeprowadzenie testu sensora sygnałów 
Ŝyciowych (patrz rozdz. „Test czujnika funkcji Ŝyciowych”). 
 
  
 

Ustawienia  
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2.4.1 System no śny (zalecany sposób 
przenoszenia urz ądzenia) 
 
System nośny naleŜy załoŜyć na bieliznę przed 
rozpoczęciem wyprawy i nie ściagać do jej 
zakończenia. Przekaźnik powinien zawsze 
pozostawa ć przykryty jedn ą warstw ą odzie Ŝy. 
NaleŜy go umieścić w systemie nośnym (jak 
pokazano na ilustracji) i upewnić się, Ŝe jest 
zawsze przymocowany do podstawy systemu za 
pomocą czerwonego haczyka przy taśmie na 
nadgarstek. 

 
2.4.2 Przenoszenie przeka źnika w kieszeni 
(bez odczytu sygnałów Ŝyciowych) 
 
Przekaźnik naleŜy umieszczać tylko w kieszeni 
zamykanej na zamek. Nie naleŜy jej otwierać 
przez cały czas trwania wyprawy. JeŜeli jest to 
moŜliwe, naleŜy dodatkowo przymocować 
urządzenie za pomocą taśmy na nadgarstek 
do spodni lub paska. 

2.5 Włączanie urz ądzenia  
 
Przekaźnik jest włączony, kiedy główny przełącznik jest ustawiony w pozycji 
NADAWANIE [SEND] lub SZUKANIE [SEARCH]. 
Po uruchomieniu urządzenie przeprowadza auto-test sprawdzający działanie 
mikroprocesora, anten, sensorów oraz wyświetlacza. Auto-test zostanie 
wykonany tylko wtedy, kiedy pozwala na to poziom naładowania baterii. 
Pomyślne wykonanie testu zostanie zasygnalizowane potrójnym sygnałem 
dźwiękowym oraz pojawiającym się na wyświetlaczu „OK”. 
Poziom naładowania baterii pokazany jest w wartościach procentowych. 
W razie niepowodzenia podczas auto-testu, urządzenie będzie wyświetlało 
komunikat o błędzie przez 20 sekund oraz zakomunikuje to sygnałem 
dźwiękowym. 
Znaczenie poszczególnych komunikatów o błędach jest opisane w rozdziale 
„Problemy”. 
 
Pamiętaj aby przed kaŜdą wyprawą sprawdzić działanie Barryvox’a® oraz 
poziom baterii, abyś w razie konieczności mógł je wymienić i usunąć 
ewentualną usterkę. 
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2.6 Wyświetlacz stanu baterii 
 
PoniŜej przedstawione są wartości naładowania baterii oraz szacunkowy czas 
funkcjonowania urządzenia. 
Prawidłowy poziom naładowania baterii moŜe być wyświetlony tylko wtedy, 
gdy baterie są uŜytkowane zgodnie ze wskazówkami w rozdziale „Wkładanie I 
wymiana baterii”. 
NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe niska temperatura, wiek i jakość będą wpływać 
negatywnie na Ŝywotność baterii oraz na precyzję odczytu poziomu 
naładowania.  
 

• 100% oznacza co najmniej 200 h w trybie NADAWANIE  [SEND] lub 15 
w trybie  SZUKANIE [SEARCH]  

• mniej niŜ 20% lub wyświetlany symbol  baterii  oznacza najwyŜej 20 h w 
trybie NADAWANIE  [SEND] i maksymalnie 1 h w trybie SZUKANIE 
[SEARCH]. Baterie naleŜy jak najszybciej wymienić! 

 
JeŜeli w momencie włączenia urządzenia stan baterii wynosi poniŜej 20%, 
przekaźnik zasygnalizuje to ostrzeŜeniem dźwiękowym.  
 
 
2.7 Test grupowy   
 
Zanim grupa wyruszy na wyprawę naleŜy przetestować sygnalizatory 
wszystkich jej uczestników. Do przeprowadzenia testu przy jednym aparacie 
zostanie uaktywniona funkcja testu grupowego. Aby to zrobić naleŜy w ciągu 5 
sekund od przełączenia detektora z trybu WYŁĄCZONY [OFF] do 
NADAWANIE [SEND] nacisnąć jeden z dwóch bocznych klawiszy. Po paru 
sekundach urządzenie powinno automatycznie aktywować test grupowy. 
Upewnij się, Ŝe przekaźniki wszystkich pozostałych członków grupy są 
ustawione w pozycji NADAWANIE [SEND]. 
Podczas wykonywania testu naleŜy się upewnić, Ŝe uczestnicy są od siebie 
odpowiednio oddaleni, aby uniknąć interferencji. JeŜli będą stali zbyt blisko 
siebie, wyniki testu mogą nie być miarodajne. Test moŜna uznać za 
zakończony powodzeniem, jeŜeli przy odpowiedniej odległości pokazanej na 
wyświetlaczu słychać sygnały dźwiękowe innych urządzeń. JeŜeli nie słycha ć 
sygnałów, taki przeka źnik nie mo Ŝe zosta ć wykorzystany i nale Ŝy go 
dokładniej sprawdzi ć oraz upewni ć się, Ŝe ma dobrze wło Ŝone i 
naładowane baterie. 
 

Ustawienia  
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Po 5 minutach testu grupowego aparat przełącza się automatycznie w tryb 
NADAWANIE [SEND]. UŜytkownik będzie ostrzegany alarmem przed 
przełączeniem. Pozostanie jeszcze 20 sekund czasu, aby przez wciśnięcie 
dowolnego klawisza zapobiec przełączeniu. Po zakończeniu grupowego testu 
musimy aparat przełączyć w tryb NADAWANIE [SEND] przyciskając dowolny 
klawisz. 
 
 
Podwójny test grupowy  
 
Zaleca się wykonanie podwójnego testu 
grupowego, który sprawdza zarówno 
funkcję NADAWANIE [SEND] jak i 
funkcję SZUKANIE [SEARCH]. 
Uczestnicy testu włączają funkcję testu 
grupowego lub ściszają swoje odbiorniki. 
Prowadzący test włącza swój przekaźnik 
na tryb NADAWANIE [SEND] i 
sprawdza, czy kaŜdy z członków grupy 
dobrze go odbiera, następnie ścisza 
swoje urządzenie lub uaktywnia funkcję 
testu grupowego, a kolejny uczestnik 
uruchamia na swoim przekaźniku tryb 
nadawania i sprawdza, czy pozostali go 
odbierają. KaŜdy z członków grupy 
wykonuje taki test. Kiedy juŜ tryb 
NADAWANIE [SEND] jest sprawdzony 
dla wszystkich aparatów, lider grupy 
moŜe przełączyć swój przekaźnik w tryb 
nadawania. 
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3.Tryb NADAWANIE [SEND] 
 
Tryb NADAWANIE [SEND] to standardowy tryb, którego naleŜy uŜywać 
przebywając w miejscach i sytuacjach, w których występuje ryzyko zagroŜenia 
lawinowego.  
 
Urządzenie kontroluje kaŜdy wysyłany impuls. Prawidłowe nadawanie jest 
sygnalizowane migającą czerwoną diodą kontrolną. 
Wyświetlacz ciekło-krystaliczny jest wygaszany w tym trybie, ale moŜe być w 
kaŜdej chwili uaktywniony przez naciśnięcie dowolnego z dwóch przycisków. 

 

 
 

 
W przypadku zasypania przez lawinę (lub w kaŜdej innej sytuacji, kiedy 
nadajnik przestaje się poruszać) Barryvox® zaczyna rejestrować czas 
zasypania oraz monitorować sygnały Ŝyciowe. Dane te są wyświetlone na 
ekranie urządzenia oraz przekazane drogą radiową do wszystkich detektorów, 
które są w stanie odebrać jego sygnały. (Patrz rozdz. „Zasypanie i sygnały 
Ŝyciowe”). 
  

 

Tryb NADAWANIE [SEND]  
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4. Tryb SZUKANIE [SEARCH] 
 
Urządzenia elektryczne oraz metalowe pr zedmioty mog ą zakłóca ć, a 
nawet uniemo Ŝliwi ć prac ę przeka źnika!  
(Patrz rozdz. „Zakłócenia”). 
 
Pomimo, i Ŝ nasz detektor lawinowy jest urz ądzeniem niezwykle prostym 
w uŜyciu, aby móc go jak najlepiej wykorzysta ć, zalecamy odpowiednie 
szkolenie oraz regularne treningi.  
 
4.1 Fazy poszukiwania 
 
Poszukiwanie ofiar lawiny moŜna podzielić na następujące fazy: 

1 Faza wstępna 
2 Faza zasadnicza 

 
  
 

Tryb SZUKANIE [SEARCH]  

faza wst ępna 

faza zasadnicza 
faza ogólna 

faza szczegółowa 
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4.1.1 Faza wstępna poszukiwania 
 
Faza wstępna trwa od momentu rozpoczęcia poszukiwań do odebrania
wyraźnego sygnału z nadajnika zasypanej przez lawinę osoby, co jest 
głównym celem tej fazy.  
 

PULSE Barryvox u Ŝywa symbolu  w pierwszej fazie poszukiwania jako 
podstawowej istrukcji informuj ącej o oderaniu nowego sygnału 
 
 
W celu zlokalizowania wła ściwego  obszaru poszukiwa ń naleŜy powoli 
obraca ć sygnalizator we wszystkich kierunkach, a Ŝ do uzyskania 
sygnału.  Następnie naleŜy poruszać się w zlokalizowanym kierunku, aŜ 
sygnał będzie wyraźnie słyszalny. Oznacza to koniec pierwszej fazy 
poszukiwań. 
 

 

 
Lokalizacja  wła ściwego obszaru poszukiwa ń 

 
 
 
 

Tryb SZUKANIE [SEARCH]  
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Bez względu na to, jakim trybem aparatu się posługujemy, obowiązują 
następujące strategie poszukiwania: 
 
 
  
 

Taktyka poszukiwania: 
„Ostatnia znana pozycja” 

 

Taktyka poszukiwania: 
„Ostatnia pozycja nieznana” 

 

Tryb SZUKANIE [SEARCH]  
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4.1.2 Faza zasadnicza 
 
Po zlokalizowaniu sygnału zasypanej osoby w fazie wstępnej moŜemy przejść 
do fazy zasadniczej. 
 

• Faza ogólna:  W tej części poszukiwań staramy się określić przybliŜone 
połoŜenie zasypanej osoby. 

• Faza szczegółowa:  W tej części poszukiwań znajdujemy się juŜ w 
bardzo małej odległości od zasypanego i moŜemy zacząć go 
lokalizować juŜ nie samym detektorem, ale równieŜ za pomocą sondy 
lawinowej. 

 
4.2 Automatyczne przeł ączanie do trybu NADAWANIE [SEND] 
 
Bez ingerencji uŜytkownika aparat przełącza się automatycznie do trybu 
NADAWANIE [SEND] (po zdefiniowaniu czasu - fabryczne ustawienie 8 
minut). 
UŜytkownik będzie  ostrzegany przed przełączeniem przez alarm. Pozostaje 
wtedy 20 sekund, aby przez wciśnięcie dowolnego klawisza uniknąć 
przełączenia. 
Ta funkcja słuŜy do tego, aby przekaźniki przez pomyłkę pozostawione w 
trybie SZUKANIE [SEARCH] (po akcji ratunkowej lub ćwiczeniach) ponownie 
rozpoczęły nadawanie sygnału. W sytuacji, kiedy ratownicy zostaną po akcji 
ratunkowej zasypani przez kolejną lawinę, ich urządzenia będą juŜ nadawały 
sygnał, który pozwoli ich zlokalizować. 
 
4.3 Sygnały d źwiękowe w trybie analogowym 
  
Analogowa sygnały dźwikęwe odbierane są poprzez jedną antenę – tak jak w 
przypadku innych, tradycyjnych odbiorników. W związku z tym wskazania 
odległości mogą odbiegać od zmian w tonie sygnałów dźwiękowych. W 
zaleŜności od suatwienia odbiornika oraz połoŜenia odbiornika w stosunku do 
nadajnika, ton dźwięków oraz wskazania odległości mogą się równocześnie 
zmniejszać w miarę zbliŜania do poszkodowanego. 
 
4.4 Tryb standartowy 
 
W momencie przełączenia na SZUKANIE [SEARCH], urządzenie zaczyna 
pracować w trybie standartowym, który znacznie ułatwia szybkie 
zlokalizowanie zasypanej osoby. 
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4.4.1 Działanie przeka źnika 
 

 

Przycisk ◊ słuŜy do wybierania, której 

zasypanej osoby będziemy w danej 

chwili poszukiwać. 

  

 

JeŜeli Ŝaden zasypany nie został 
oznaczony jako poszukiwany, 

urządzenie wyświetli symbol  który 
sugeruje fazę wstępną poszukiwania, 
czyli dalsze przeszukiwanie lawiniska 
w poszukiwaniu kolejnych sygnałów. 
 

 

 

Kiedy znajdziemy się blisko 
zasypanaego, moŜemy oznaczyć jego 
pozycję na detektorze przyciskając 

klawisz ○. 

 
4.4.2 Poszukiwanie pojedynczego zasypanego przy u Ŝyciu trybu 
standartowego 
 
Faza ogólna 
 
Dźwiek analogowy to pierwszy sygnal, jaki otrzymamy przy duŜej odległości. 
 
JeŜeli odległość dzieląca nas od zasypanego jest nie większa niŜ około 60 
metrów, zostanie ona pokazana na wyświetlaczu wraz z kierunkiem 
poszukiwania. Czułość urządzenia jest ustawiana automatycznie w taki 
sposób, aby zoptymalizować proces przetwarzania sygnału. Podany na 
wyświetlaczu dystans jest przybliŜony (im bliŜej ofiary sie znajdujemy, tym 
dokładniejszy odczyt). Bardziej istotne dla poszukiwania jest to, czy dystans 
się zwiększa, czy zmniejsza, niŜ sama podana odległość.  
 
Trzymaj przeka źnik poziomo przed sob ą i poruszaj si ę zgodnie z 
kierunkiem wskazanym na wy świetlaczu. Je Ŝeli dystans si ę zwiększa, 
oznacza to, Ŝe oddalasz si ę od ofiaru i powiniene ś zacząć porusza ć się w 
przeciwnym kierunku.  Detektor szybko i precyzyjnie doprowadzi cię do 
zasypanego. 
 
Nie poruszaj si ę tyłem, poniewa Ŝ wtedy wskazania kierunku b ędą 
nieprawidłowe.  

Tryb SZUKANIE [SEARCH]  
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Aby najszybciej i 
najłatwiej zlokalizować 
zasypaną osobę, naleŜy 
na początku poruszać 
się szybciej, a zbliŜając 
się do ofiary zwalniać, 
nie wykonywać 
gwałtownych ruchów 
przekaźnikiem oraz 
działać  w pełnej 
koncentracji. 

 

Tryb SZUKANIE [SEARCH]  

PowyŜej 3m 
Zasadnicza faza poszukiwań ze wskazaniem 
kierunku oraz odległości 

PowyŜej 60m 
Wstępna faza poszukiwań z uŜyciem sygnałów dźwiękowych 

PowyŜej 3m 
Wskazywane jest tylko odległość od zasypanego



 20 

 
 
Faza szczegółowa 
 
W tej fazie znajdujemy si ę w bezpo średnim s ąsiedztwie zasypanego. 
NaleŜy wtedy ustali ć punkt, w którym wskazywany dystans jest 
najmnejszy, trzymaj ąc urz ądzenie nad powierzchni ą śniegu i stosuj ąc 
metod ę klamrow ą.  W bezpośredniej bliskości od zasypanego (do 3 metrów), 
Barryvox® zaczyna nadawać sygnał cyfrowy, którego natęŜenie jest zaleŜne 
od odległości.  
 
W ostatniej fazie poszukiwania naleŜy posłuŜyć się sondą lawinową, aby 
dokładnie zlokalizować ofiarę (patrz rozdz. „Ratowanie towarzysza”). 
Zaznaczanie pozycji zasypanego na urządzeniu (przy pomocy odpowiedniej 
funkcji) wskazane jest dopiero wtedy, kiedy upewnimy się za pomocą sondy, 
Ŝe znamy jego dokładne połoŜenie. 
Pamiętaj, aby nie kłaść przekaźnika na śniegu podczas tych czynności! 
 
Po zaznaczeniu pozycji ofiary przekaźnik ponownie wyświetla symbol fazy 
wstępnej poszukiwania, mającej na celu wychwycenie sygnałów pozostałych 
uczestników wyprawy (patrz rozdz. „Faza wstępna poszukiwania”). 
 
  

 
 

Trzymaj odbiornik bezpośrednio nad 
powierzchnią śniegu w czasie 
dokładnego lokalizowania 

 
 

Dokładnie zlikalizuj poszkodowanego 
posługując się sondą lawinową 

 
 

Nie zaznaczaj lokalizacji 
poszkodowanego bez uprzedniego 
potwierdznia sondą lawinową 

 

Przejdź do poszukiwanie kolejnych 
zasypanych 

 

Tryb SZUKANIE [SEARCH]  
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Kasowanie oznaczenia pozycji 
 
Aby skasować oznaczenie pozycji ofiary na urządzeniu naleŜy wybrać 
zasypanego przyciskiem ◊, a następnie wybrać funkcję usuwania ["Erase 
mark"] przyciskiem ○. Taka operacja moŜe być przeprowadzona tylko w 
bezpośrednim sąsiedztwie danej zasypanej osoby (do 6 metrów).  
 
Głębokie zasypanie 
 
W przypadku, kiedy chcemy zaznaczyć na urządzeniu pozycję osoby 
oddalonej od nas o więcej niz 3 metry (głęboko zasypanej), aparat poprosi o 
potwierdzenie tej lokacji. Zaznaczenie pozycji osoby zakopanej na głębokości 
większej niŜ 6 metrów nie jest moŜliwe. 
 
 
  
 

Tryb SZUKANIE [SEARCH]  
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4.4.3 Poszukiwanie wi ęcej ni Ŝ jednej zasypanej osoby przy u Ŝyciu trybu 
standartowego 
 
W trybie standardowym urządzenie stara się zanalizować wysztkie sygnały, 
które jest w stanie wyłapać oraz określić ilość zasypanych osób. Jest to 
moŜliwe dlatego, iŜ kaŜdy przekaźnik wysyła charakterystyczny sygnał, który 
róŜni się od pozostałych. Im większa róŜnica między sygnałami, tym łatwiej je 
wychwycić i określić ich źródło, co ułatwia pomyślne przeprowadzenie akcji 
ratunkowej. 
 
Zasypane osoby pokazane są na wyświetlaczu w kolejności zaleŜnej od 
odległości dzielącej je od ratownika.  
 
Procedura post ępowania 
 
1. 
Urządzenie zawsze naprowadza ratownika na najbliŜej niego zasypaną osobę. 
Jej dokładną lokalizację naleŜy określić za pomocą sondy lawinowej i 
zaznaczyć na detektorze odpowiednią funkcją zanim przejdziemy do 
poszukiwania kolejnego zasypanego (patrz rozdz. ”Poszukiwanie 
pojedynczego zasypanego przy uŜyciu trybu standartowego”). 
 
2. 
Jak tylko pozycja zasypanego zostanie zaznaczona na detektorze, urządzenie 
zaczyna nas naprowadzać na kolejną, najbliŜszą nas ofiarę. 
 
3. 
Czynność tą naleŜy powtarzać do momentu, kiedy wszyscy zasypani zostali 
zlokalizowani, a ich pozycje zaznaczone na aparacie. 
 
4. 
Kiedy detektor nie wykrywa juŜ Ŝadnego sygnału, na wyświetlaczu pojawi się 
symbol fazy wstępnej, co oznacza, Ŝe powinniśmy przeszukać resztę obszaru 
lawinowego (patrz rozdz. „Faza wstępna”). 
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Poszukiwanie wi ęcej ni Ŝ jednej zasypanej osoby 
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Przekaz sygnałów Ŝyciowych 
 
JeŜeli wiemy, Ŝe nie damy rady wykopać lub nawet zlokalizować wszystkich 
zasypanych w tym samym czasie, zaleca się, aby w pierwszej kolejności 
lokalizować i wydobywać ofiary z większymi szansami przeŜycia (oznaczone 
na przekaźniku symbolem ♥).  
 
Więcej informacji na temat oceny zagroŜenia  Ŝycia ofiary znajdziesz w 
rozdziale „Ocena stanu zdrowia rannych i sygnały Ŝyciowe”. Ostateczna 
decyzja dotycząca kolejności ratowania zasypanych naleŜy jednak do 
prowadzącego akcję ratunkową. 
 
4.4.4 Ograniczenia 
 
Przy duŜej liczbie zasypanych sygnały z ich przekaźników mogą się nakładać, 
co spowalnia i ogranicza moŜliwość wyodrębnienia i zlokalizowania 
poszczególnych ofiar. 
 
Ilość zasypanych 
 
Ilość zasypanych wyświetla się na ekranie pod listą ofiar. JeŜeli detektor w 
trakcie akcji ratunkowej wykryje dodatkowe sygnały, obok wyświetlanej liczby 
pokaŜe się symbol +.  
 
Zawieszenie akcji ratunkowej 
 
Przy poszukiwaniu więcej niŜ jednej ofiary istnieje ewentualność nakładania 
się sygnałów z przekaźników zasypanych. Kiedy tak się stanie, urządzenie nie 
będzie mogło prawidłowo analizować odbieranych sygnałów, dlatego 
wskazane jest przerwanie akcji na czas nakładania się sygnałów (co moŜe 
trwać kilka sekund). W tym momencie na wyświetlaczu pojawi się słowo „Stop” 
– ratownik powinien wtedy stanąć w miejscu i poczekać, aŜ komunikat zniknie, 
aby nie zboczyć z wytyczonej ścieŜki poszukiwania. 
 
Sygnał analogowy 
 
W duŜej odległości od ratownika przekaźniki zasypanych wysyłają sygnał 
analogowy (kaŜdy przekaźnik wysyła inny). Liczba róŜnych sygnałów jest 
równa ilości ofiar lawiny. 
 
 
 

Tryb SZUKANIE [SEARCH]  
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Tryb wspomagaj ący 
 
W razie jakichkolwiek problemów z oceną sytuacji przy wielokrotnym 
zasypaniu, ratownik moŜe zawsze przełączyć detektor w tryb wspomagający 
(patrz rozdz. „Tryb wspomagający”). Wybranie takiej opcji automatycznie 
kasuje liste zasypanych z aparatu. 
 
UŜycie trybu wspomagającego jest równieŜ wskazane, kiedy na wyświetlaczu 
przez dłuŜszy czas pojawia sie symbol +. Oznacza to, Ŝe zlokalizowanie 
wszystkich zasypanych nie jest moŜliwe przy uŜyciu trybu standardowego. 
 
4.5 Tryb wspomagaj ący 
 
W trybie wspomagajacym aparat pokazuje kierunek i dystans do przekaźnika 
o najsilniejszym sygnale oraz  odbiera sygnał analogowy. Tryb r ęczny jest 
stosow any wtedy, kiedy rozró Ŝnienie przekazów poszczególnych 
zasypanych staje si ę niemo Ŝliwe przy u Ŝyciu trybu standardowego. Aby 
przełączyć detektor w tryb wspomagający naleŜy przycinąć oba klawisze 
jednocześnie. 
 
W trybie wspomagającym kierunek poszukiwania zawsze określany jest przed 
szukającym, nigdy do tyłu. Pamiętaj, aby kontrolować wskaźnik odległości, 
Ŝeby mieć pewność, Ŝe nie oddalasz się od zasypanego. 
 
4.5.1 Poszukiwanie wi ęcej ni Ŝ jednej zasypanej osoby przy u Ŝyciu trybu 
wspomagaj ącego 
 
JeŜeli detektor ustawiony na tryb wspomagający wykryje więcej niŜ jednego 
zasypanego, zasygnalizuje to pokazując ikonę „wielokrontego zasypania” na 
wyświetlaczu. Aparat będzie równieŜ odbierał róŜne sygnały analogowe 
(zawsze odbierając sygnał z najbliŜszego przekaźnika), co pozwoli określić 
liczbę ofiar. Wykrycie wielokrotnego zasypania zaleŜy równieŜ od orientacji 
ratownika oraz dystansu, jaki dzieli go od ofiar lawiny. 
 
Przekaźniki odkopanych ofiar naleŜy wyłączyć, aby moŜna było łatwiej 
namierzyć urządzenia pozostałych. JeŜeli nie jest znana liczba zasypanych 
uczestników wyprawy, naleŜy przeszukać cały obszar lawiniska tak, jak 
opisano w rozdziale „Faza wstępna poszukiwania”. 
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4.5.2 Taktyka poszukiwania kilku zasypanych na du Ŝym obszarze 
 
1. Zaznacz na śniegu miejsce, w którym detektor zaczął wyświetlać ikonę„ 
wielokrotnego zasypania”, lub w którym zakończyłeś fazę wstępną 
poszukiwania. 
 
2. Zlokalizuj pozycję pierwszej ofiary przy uŜyciu sygnału analogowego oraz 
informacji podawanych na wyświetlaczu urządzenia, a następnie udziel jej 
natychmiastowej pomocy. 
 
3. Kontynuuj poszukiwanie pozostałych zasypanych powracając do uprzednio 
zaznaczonej pozycji.  
 
4. Trzymając się ściśle zasad postępowania w fazie wstępnej poszukiwania i 
poruszając się w dół lawiniska zlokalizuj kolejną ofiarę.  Na początku detektor 
będzie wskazywał pozycje ostatniej odkopanej osoby, jako najbliŜszego ciebie 
źródła sygnału - te wskazania naleŜy jednak zignorować i starać się wyłapać 
przekaz z nowego nadajnika. 
  

 
Taktyka poszukiwania kilku zasypanych na du Ŝym obszarze  
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4.5.3 Taktyka poszukiwania kilku zasypanych na mały m obszarze 
 
W przypadku wielokrotnego zasypania na małym obszarze niezwykle waŜną rolę w 
lokalizowaniu ofiar ma sygnał akustyczny, który naleŜy interpretować w odniesieniu 
do wskazań odległości. 
 
Przykład: 
JeŜeli odbieramy 3 róŜne sygnały dźwiękowe, a dynsans się zmienia od 3,5 do 4,8 
metra, oznacza to 3 zasypane osoby w promieniu 5 metrów. 
 
Poszukiwanie pasmami  
 
JeŜeli mamy do czynienia z zasypaniem kilku osób na obszarze do 10- 15 metrów, 
lawinisko naleŜy przeszukiwać systematycznie wąskimi pasmami. 
 
1.  Najpierw naleŜy zlokalizować i wykopać pierwszą ofiarę. 
 
2. Następnie naleŜy cofnąć się 3 metry i rozpocząć przeszukiwanie terenu 
poruszaj ąc si ę równoległymi pasmami. 
 
3. W momencie, kiedy wskaźnik odległości od zasypanego zacznie przekraczać 15 
metrów, oznacza to, Ŝe znajdujemy się na granicy pasma poszukiwań. NaleŜy wtedy 
przejść 2-5 metrów do przodu, po czym rozpocząć przeszukiwanie kolejnego 
równoległego pasma lawiniska i poruszać się  nim aŜ do momentu, kiedy aparat 
zacznie ponownie wskazywać odległość większą niŜ 15 metrów. 
 
4. W tej fazie waŜne jest, aby trzymać się wskazanych na aparacie kierunków (aby 
upewnić się, Ŝe przeszukujemy teren dokładnie poruszając się po pasmach 
równoległych). NaleŜy teŜ zwrócić szczególną uwagę na odczyty odległości oraz 
natęŜenie sygnałów analogowych. 
 
5. W miejscu o najniŜszym odczycie odległości naleŜy przerwać schemat 
poszukiwania równoległymi pasmami terenu w celu dokładnego określenia pozycji 
zasypanego metodą klamrową, po czym wracamy do tego schematu w punkcie, w 
którym opuściliśmy wytyczoną ścieŜkę.  
 
6. Im większa ilość zasypanych i im bliŜej siebie się znajdują, tym węŜsze powinny 
być pasma poszukiwań. Przyjmuje się, Ŝe szerokość takiego pasma powinna wynosić 
od 2 do 5 metrów. 
 
7. Taki sposób przeszukiwania terenu naleŜy kontynuować do momentu, kiedy 
detektor nie będzie juŜ wykrywał Ŝadnych zasypanych na dystansie 15 metrów (czyli 
kiedy odczyt odległości do następnej ofiary nie będzie spadał poniŜej 15 m). Wtedy 
naleŜy powrócić do fazy wstępnej i przeszukać pozostałą część obszaru lawinowego. 
 
Sonda lawinowa jest niezwykle pomocna przy lokalizacji kilku osób zasypanych w 
nieduŜej od siebie odległości. 
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4.5.4 Inne metody poszukiwania 
 
Istnieją równieŜ inne metody poszukiwania ofiar wielokrotnego zasypania na 

małym obszarze. 

Jedna z nich polega na poruszaniu się po współśrodkowych okręgach 

(zamiast pasmami) o promieniach 3, 6 i 9 metrów wokół pierwszej 

zlokalizowanej zasypanej osoby. Tak samo, jak w przypadku poszukiwania 

pasmami, najbardziej prawdopodobne lokalizacje zasypanych będą 

wskazywane najsilniejszym odczytem sygnału na detektorze. Wtedy ustalamy 

ich dokładną pozycję tradycyjną metodą klamrową. 
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W promieniu 15 m znajduje się co 
najmniej 3 zasypanych 
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5. Funkcje zaawansowane 

 

5.1 Analogowy tryb poszukiwania 

 

Kiedy ustawimy przekaźnik na tryb analogowy, moŜemy ręcznie sterować

głośnością urządzenia, dzięki czemu moŜemy zastosować znane z 

tradycyjnych detektorów wyszukiwanie akustyczne.  

 

Ofiary są lokalizowane przy pomocy zmiennej częstotliwości sygnałów 

dźwiękowych. Ta metoda poszukiwań wymaga intensywnego treningu. 

 

W trybie analogowy urządzenie zawsze pokazuje kierunek w przód, nigdy do 

tyłu. Pamiętaj, aby kontrolować wskaźnik odległości, Ŝeby mieć pewność, Ŝe 

poruszasz się w kierunku ofiary, a nie od niej! 

 

Zanim będziesz mogł przełączyć aparat na tryb analogowy, musisz uruchomić 

taką opcję w „Ustawieniach” ["Settings"]. W trybie  analogowym  moŜna 

ręcznie wył ączyć wyświetlacz, co znacznie zwi ększa zasi ęg działania 

urządzenia. Aby to zrobi ć naleŜy przycisn ąć klawisz ○ na ‘+’ przy 

głośności ustawionej na 8.  Aby wł ączyć z powrot em wyświetlacz nale Ŝy 

przyciskiem ◊ wybra ć ‘–‘. 

JeŜeli chcemy przeprowadzi ć test grupowy przy aparatach wł ączonych 

na tryb analogowy, test równie Ŝ będzie si ę odbywał z u Ŝyciem sygnałów 

analogowych. 

 

Kiedy twój Barryvox® jest odpowiednio skonfigurowany, moŜesz dowolnie 

przełączać go z trybu standardowego na anologowy i odwrotnie poprzez 

naciśnięcie obu klawiszy naraz. 

 
  
 

Funkcje zaawansowane  
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Ekran w trybie analogowym 
przy głośności ustawionej na 2 

 
 
  
Czułość urządzenia na początku jest kontrolowana automatycznie. 
 
UŜytkownik moŜe ręcznie zwiększać czułość przyciskiem ○ i zmniejszać 
przyciskiem ◊. A1 oznacza najmniejszy, a A8 największy dystans dzielący nas 
od zasypanego. 
 
Ręczne ustawienie głośności blokuje jej automatyczną  zmianę. Jest to 
oznaczone na wyświetlaczu linią wokół wskaźnika poziomu głośności. JeŜeli 
głośność jest ustawiona zbyt wysoko, lub zbyt nisko, odczyt kierunku i 
odległości moŜe nie być prawidłowy. Urządzenie sygnalizuje to migajacym 
wyświetlaczem.  
 
Aby powrócić do trybu standartowego naleŜy przycisnąć oba klawisze naraz. 
 
Metoda poszukiwania po liniach prostopadłych (Faza zasadnicza 
poszukiwania) 
 
Poszukiwanie po liniach prostopadłych z ręcznym wybieraniem czułości 
przekaźnika: 
 
1. 
Najgło śniejszy sygnał 
Wyszukaj najgłośniejszego odbieranego sygnału na lini prostej. 
 
2. 
Wyciszenie 
Wycisz urządzenie tak, aby sygnał był ledwo słyszalny. 
 
3. 
Zwrot o 90° 
Kontynuuj poszukiwanie w linii prostej ustawionej pod kątem 90° do 
poprzednio przeszukiwanego kierunku. 
 

Funkcje zaawansowane  
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Pamiętaj  
 

• Trzymaj sygnalizator 
pionowo. 

• Szukaj szybko. 
Głośność zmienia się tylko 
wtedy, kiedy się poruszasz. 

• Szukaj w milczeniu. 
Wtedy róŜnice w głośności 
będą lepiej słyszalne 

 
 
5.2 Test czujnika funkcji Ŝyciowych 
 
PULSE Barryvox® wykorzystuje niezwykle czuły wykrywacz ruchu do oceny 
symptomów Ŝyciowych zasypanego. 
 
Aby przetestować czujnik naleŜy włączyć urządzenie na tryb NADAWANIE 
[SEND] i nacisnąć dowolny klawisz. Na dole ekranu powinien się pojawić 
komunikat potwierdzający uaktywnienie aparatu ["activeted"]. Poczekaj na 
pojawienie się funkcji testu grupowego, a następnie naciśnij klawisz ◊, aby 
wybrać w menu opcje testu czujnika funkcji Ŝyciowych ["Vital Sensor Test"], po 
czym zatwierdź ją przyciskiem ○. 
 
 

Funkcje zaawansowane  
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Interpretacja wyników testu 

Brak dźwięku: 
Przekaźnik nie odbiera Ŝadnych symptomów Ŝyciowych. 
 
Powolne serie dźwięków: 
Przekaźnik odbiera symptomy Ŝyciowe. 
 
Szybkie serie dźwięków: 
Czujnik odbiera wzmoŜony ruch, taki jak przy schodzeniu lub podchodzeniu. 
Staraj się nie poruszać podczas testu, aby wyniki były miarodajne! 
 

 
 
 
5.3 Ustawienia [Settings] 
 
Ustawienia fabryczne są zoptymalizowane dla normalnego uŜycia urządzenia, 
jednakŜe bardziej doświadczony uŜytkownik moŜe dostosować detektor 
Barryvox do swoich potrzeb i umiejętności uaktywniając dodatkowe funkcje. 
 
Zmiana ustawie ń fabrycznych komplikuje prac ę urządzenia, dlatego 
naleŜy jej dokonywa ć tylko wtedy, kiedy mamy ku temu wyra źne 
powody. 
 
Aby wejść w opcję „Ustawienia” (‘Settings’) naleŜy włączyć urządzenie na tryb 
NADAWANIE (SEND) i nacisnąć dowolny klawisz. Na dole ekranu powinien 
się pojawić komunikat potwierdzający uaktywnienie aparatu ["activated|]. 
Następnie naleŜy poczekać, aŜ pojawi się opcja testu grupowego ["Group 
Check"], po czym dwa razy nacisnąć klawisz ◊. Wtedy na wyświetlaczu 
powinna się pokazać opcja „Ustawienia” (‘Settings’), którą naleŜy potweirdzić 
wciskając klawisz ○. 
 
Schemat menu aparatu jest pokazany na wewnętrznej stronie okładki tej 
instrukcji. 

Funkcje zaawansowane  

Aktualny status powinien być wyświetlany 
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5.3.1 Język [Language]  
 
To ustawienie pozwala na wybór języka, w którym będą wyświetlane 
komunikaty. 
 
5.3.2 Tryb analogowy [Analog Mode] 
 
W tym trybie czułość urządzenia moŜe być ustawiana ręcznie. Po 
uaktywnieniu trybu analogowego test grupowy będzie się odbywał równieŜ 
przy uŜyciu sygnałów analogowych. 
 
5.3.3 Wsparcie akustyczne [Audio Support] podczas f azy szczegółowej 
poszukiwania (do 3 metrów od zasypanego) 
 
Podczas fazy szczegółowej poszukiwania moŜna uruchomić funkcję 
naprowadzania na cel przy pomocy sygnału akustycznego, jednakŜe ratownik, 
który woli korzystać tylko z sygnału analogowego moŜe z takiej opcji 
zrezygnować. 
 
5.3.4 W bezpośrednim sąsiedztwie zasypanego na wyświetlaczu pojawia się 
symbol w kształcie krzyŜa ułatwiający poszukiwanie klamrowe. Z tej funkcji 
moŜna jednak zrezygnować, jeŜli wolimy, Ŝeby na wyświetlaczu pokazywała 
się strzałka wskazująca kierunek poszukiwań. 
 
5.3.5 Automatyczne przeł ączanie do trybu NADAWANIE (SEND) 
 
Ta funkcja powoduje automatyczny powrót do trybu NADAWANIE (SEND) w 
momencie, kiedy w wyznaczonym czasie nie następuje Ŝadna interakcja uŜytkownika 
z aparatem lub jeŜeli uŜytkownik przestanie się poruszać. Fabrycznie czas 
przełączenia ustawiony jest na 8 minut i wskazane jest nie zmienianie tej wartości 
bez istotnego powodu. Ta funkcja detektora ma kluczowe znaczenie w kwestii 
bezpieczeństwa uŜytkownika, dlatego jej wyłączenie spowoduje nieustanne 
wyświetlanie ostrzeŜenia na ekranie, kiedy aparat będzie pracował w trybie 
SZUKANIE (SEARCH). 
 
5.3.6 Symptomy Ŝyciowe 
 
PULSE Barryvox® jest tak ustawiony fabrycznie, aby w przypadku zasypania odbierał 
twoje symptomy Ŝyciowe i nieustannie je przekazywał drogą radiową do aparatów 
ekipy ratunkowej. W trybie SZUKANIE (SEARCH) detektor będzie wychwytywał i 
wyświetlał status zasypanej osoby (o ile nie wyłączyła opcji przekazywania danych 
dotyczących symptomów Ŝyciowych drogą radiową).  
 
JeŜeli nie chcesz, aby twój przekaźnik wysyłał informacje o stanie twoich funkcji 
Ŝyciowych, moŜesz tę opcję wyłączyć, jednak naleŜy to robić tylko w przypadku, kiedy 
masz ku temu waŜny powód, moŜe to bowiem krytycznie wpłynąć na szanse twojego 
przeŜycia w sytuacji całkowitego zasypania, jak równieŜ na szanse osób zasypanych, 
których poszukujesz. 
 

Funkcje z aawansowane  
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5.3.7 Właściciel  
 
Barryvox posiada funkcję pozwalającą właścicielowi na wprowadzenie swoich 
danych osobowych (takich jak imię, nazwisko, adres, telefon, adres poczty 
elektronicznej) do urządzenia. Te informacje pojawiają się na wyświetlaczu 
natychmiast po jego uruchomieniu, co pozwala na szybką identyfikację 
właściciela. Jest to opcja zalecana przez producenta. 
 
Przyciskając klawisz ◊ krótko, poruszamy sie kursorem w prawo, a 
przytrzymując go dłuŜej - w lewo. Wybór litery lub znaku naleŜy potwierdzić 
przysickiem ○. 
 
 

 
 
 
PoniŜej podajemy znaczenie poszczególnych symboli: 
 
 

 Nowa linijka 

 Przesuń kursor w lewo  

 Przesuń kursor w prawo 

 Kasuj ostatni znak 

 Zapisz i wyjdź 
 
 

Funkcje zaawansowane  
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5.3.8 Komunikacja bezprzewodowa  
  
Nadajnik PULSE Barryvox® wykorzystuje komunikację bezprzewodową do 
przesyłania danych. Częstotliwość nadawania jest róŜna w róŜnych krajach, 
co przedstawiono na poniŜszej mapce. Częstotliwo ść, na której nadaje 
urządzenie jest ustawiana fabrycznie w zale Ŝności od miejsca produkcji. 
Porducent nie odpowiada za zmiany w cz ęstotliwo ściach stosowanych w 
danym kraju.  
 

 

 
 
5.3.9 Kalibrowanie kompasu 
 
Dzięki elektronicznemu kompasowi urządzenie moŜe szybko ustawić wskaźnik 
kierunku w promieniu 360 stopni. Aby kompas działał odpowiednio, naleŜy go 
wcześniej skalibrować. Czynność tę będzie trzeba powtarzać po kaŜdej 
wymianie baterii w aparacie, jednakŜe nie jest to konieczne podczas 
podróŜowania na duŜe odległości. 
 

 

Aby skalibrować kompas naleŜy ustawić detektor poziomo 
i powoli, ze stałą prędkością obracać go wokół jego 
własnej osi, aŜ na wyświetlaczu pojawi sie komunikat 
potwierdzający zakończenie kalibrowania ("Compass 
calibrated"). 
 

5.3.10 Dane urządzenia [Maintenance] 
 
Ta funkcja aparatu pozwala na umieszczenie na wyświetlaczu numeru modelu 
detektora (HW) oraz wersji zainstalowanego oprogramowania (SW), a takŜe daty 
następnego przeglądu technicznego. 

Funkcje zaawansowane  
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5.3.11 Resetowanie aparatu  
 
UŜycie funkcji "Reset device" (resetuj urządzenie) powoduje 
powrót do wszytkich ustawień fabrycznych detektora. Wszystkie 
zmiany, jakie do niego wprowadzaliśmy, łącznie z danymi 
osobowymi właściciela, zostaną utracone.  
6. Informacje dodatkowe 
 
6.1 Tryb d źwiękowy TOM (Tone-only Mode) 
 
W przypadku uszkodzenia wyświetlacza, naleŜy korzystać z trybu dźwiękowego. Aby 
ten tryb uruchomić, naleŜy wyłączyć aparat, po czym nacisnąć oba przyciski podczas 
ponownego włączania. Czułość detektora w tym trybie moŜna ustawiaŜ ręcznie: 
zwiększajac przyciskiem ○, a zmniejszając przyciskiem ◊. 
Tak ustawiony aparat będzie lokalizował zasypanego uŜywając sygnału 
analogowego. 
 
6.2 Słuchawki 
 
UŜycie słuchawek jest bardzo wygodne w sytuacjach, gdzie jest duŜo zakłóceń 
zewnętrznych (np. silny wiatr, helikopter ratowniczy itp.). W tym celu moŜna 
wykorzystać zwykłe słuchawki do walkmana. Po ich podłączeniu głośnik aparatu 
zostaje automatycznie wyciszony, aby nie przeszkadzał w pracy innym ratownikom. 
 
6.3 UŜycie w ciemno ści 
 
JeŜeli uŜywamy nadajnika w ciemności, ekran jest automatycznie podświetlany. 
 
6.4 Ustawienia testów i konfiguracji 
 
Istnieje wiele moŜliwości ustawień dla urządzenia PULSE Barryvox®, które pozwalają 
na testowanie i konfigurację funkcji zaawansowanych. MoŜliwość atualizowania i 
dostrajania urządzenia drogą radiową sprawia, Ŝe aparat doskonale nadaje się do 
uŜycia w grupie 
 
6.5 Utrzymanie i naprawa 
 
Przekaźniki Barryvox, które, pomimo prawidłowego uŜytkowania oraz odpowiedniego 
stosowania dobrych baterii wykazują jakieś nieprawidłowości (opisane w rozdz. 
"Problemy", brak sygnału podczas testu grupowego, uszkodzenia mechaniczne itp.) 
natychmiast powinny być odesłane do puntu serwisowego.  
 
6.6 Przegl ądy okresowe 
 
Aby mieć pewność, Ŝe nasz aparat funkcjonuje prawidłow, zaleca się odsyłanie go na 
przeglądy do punktów serwisowych (lista na okładce) raz na 3 lata. Takie przeglądy 
są płatne, jednak są one zdecydowanie bardziej dokładne ni Ŝ auto-test, czy test 
grupowy. Zaleca się wykonywanie przeglądów latem, tak, aby twój Barryvox był 
gotowy i w pełni sprawny na sezon zimowy. Datę kolejnego przeglądu zobaczyć w 
podmenu <<Maintenance>> 
 

Informacje dodatkowe  
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6.7 Problemy  
 

Komunikat o bł ędzie/opis usterki  Rozwiązanie problemu  

Aparatu nie da si ę uruchomi ć/ Brak 
auto-testu przy uruchomieniu 

1. Sprawdź i wymień baterie. 
2. JeŜeli to nie pomaga, urządzenie naleŜy 
oddać do naprawy. 

Nieprawidłowe funkcjonowanie 1. Wyłącz aparat na minutę i włącz 
ponownie.  
2. JeŜeli to nie pomaga, urządzenie naleŜy 
oddać do naprawy. 

Wyczerpane baterie!  
Pojawienie si ę ikony wyczerpanych 
baterii 

Baterie naleŜy wymienić jak najszybciej.  
Patrz rozdz. "Wkładanie i wymiana baterii" 
oraz "Wskaźnik naładowania baterii". 
 
 

Błąd 457 SEND ! 
Dioda NADAWANIA nie działa 

1. Upewnij się, Ŝe w pobliŜu nadajnika nie 
znajdują się Ŝadne urządzenia elektryczne 
oraz metalowe przedmioty.  
2. Sprawdź i wymień baterie.  
3. JeŜeli to nie pomaga, urządzenie naleŜy 
oddać do naprawy. 

Błąd 457 SEND! 1. Upewnij się, Ŝe w pobliŜu nadajnika nie 
znajdują się Ŝadne urządzenia elektryczne 
oraz metalowe przedmioty. 
2. Wyłącz aparat na minutę i włącz 
ponownie. 
3. JeŜeli to nie pomaga, urządzenie naleŜy 
oddać do naprawy. 
 

Błąd czujnika g (wykrywaj ącego ruch) 1. Wyłącz aparat na minutę i włącz 
ponownie.  
2. JeŜeli to nie pomaga, urządzenie naleŜy 
oddać do naprawy. 

 
Błąd połaczenia radiowego 

1. Wyłącz aparat na minutę i włącz 
ponownie. 
2. JeŜeli to nie pomaga, urządzenie naleŜy 
oddać do naprawy. 

Błąd kompasu 1. Upewnij się, Ŝe w pobliŜu nadajnika nie 
znajdują się Ŝadne urządzenia elektryczne 
oraz metalowe przedmioty. 
2. Wyłącz aparat na minutę i włącz 
ponownie. 
3. JeŜeli to nie pomaga, urządzenie naleŜy 
oddać do naprawy. 
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6.8 Gwarancja 
 
Urządzenie Barryvox podlega 5-letniej gwarancji od daty zakupu na paragonie 
(z wyłączeniem baterii, taśmy na nadgarstek oraz systemu nośnego). W razie 
uzasadnionej reklamacji (błąd producenta lub wada materiału) wszystkie 
wadliwe części będą wymienione bezpłatnie. Gwarancja nie obejmuje usterek 
wynikających z nieprawidłowego uŜytkowania oraz zwykłego zuŜycia 
materiału. W przypadku otwarcia aparatu przez właściciela lub osobę trzecią 
oraz przy uŜyciu do aparatu części i akcesoriów nieautoryzowanych gwarancja 
wygasa. Przeglądy okresowe, jeŜeli urządzenie nie wymaga naprawy (równieŜ 
w czasie waŜności gwarancji) są płatne. Okres napraw gwarancyjnych nie 
moŜe zostać wydłuŜony. Producent daje 6 miesięcy gwarancji na części 
zamienne. Aby reklamacja została rozpatrzona, naleŜy odesłać do producenta 
aparat wraz z paragonem zakupu. Właściciel pokrywa koszty przesyłki. 
 
6. Dane techniczne 
 

Częstotliwość 457 kHz  

Częstotliwość łączności 
bezprzewodowej (W-Link) 
 

Region A: 869.8 MHz 
Region B: 916 – 926 MHz 

zasilanie 
3 x IEC – LR03 1.5 V Alkaline (AAA) 
 

dołączone baterie 
Duracell Ultra M3 Alkaline 
 

czas pracy 
min. 200 godz. 
 

zasięg 
60m w trybie standardowym, 90 w 
analogowym 

szerokość pasa poszukwiań 50m 

zakres temperatur 
–20° do +45° C 
 

wymiary 
113 x 75 x 27 mm 
 

waga 
210 g (z bateriami) 
 

wyjście słuchawkowe 
for standard Hi-Fi earphones 
 

PULSE Barryvox® spełnia wymagania normy EN 300718  
 

 

Informacje dodatkowe  



 39 

7. Ratowanie partnera  
 
Ratowanie partnera odbywa się natychmiast po zasypaniu, zanim na miejsce 
dotrze ekipa ratunkowa i jest kluczowe w ocaleniu ofiary lawiny, gdyŜ 
największe szanse przeŜycia występują do 15 minut po obsunięciu się lawiny; 
po tym czasie szanse gwałtownie maleją.  
 
7.1 Podczas osuni ęcia si ę lawiny 
 
JeŜeli jeste ś jej ofiar ą: 
 
• Postaraj się zejść z drogi lawinie 
• Odrzuć na bok narty, kijki, deskę snowboardową itp. aby nie 

spowodowały efektu zakotwiczenia w masach śniegu 
• Staraj się utrzymać na powierzchni 
• Zamknij usta i trzymaj ręce przed twarzą, aby po ustaniu obsuwania się 

lawiny być w stanie odgarnąć przestrzeń do oddychania 
 
JeŜeli uŜywasz specjalnego sprzętu, jak wysoce wydajne przeciwlawinowe 
poduszki powietrzne, zastosuj się do instrukcji ich uŜycia. 
 
JeŜeli jeste ś świadkiem: 
 
• Obserwuj i staraj się zapamiętać ostatni punkt,  którym mogłeś dostrzec 

towarzysza, jak równieŜ kierunek obsuwania się lawiny (wyznaczą one 
obszar fazy wstępnej poszukiwania).  

 
7.2 Ekwipunek ratunkowy 
 
Odpowiednie dobranie sprzętu ratunkowego na wyprawę moŜe decydować o 
Ŝyciu i śmierci nas samych oraz naszych towarzyszy. Podstawą takiego 
ekwipunku są: detektor lawinowy, sonda lawinowa oraz łopata, bez których nie 
będziemy w stanie zlokalizować i odkopać zasypanego kompana. Firma 
Mammut oferuje całą gamę łopat oraz sond lawinowych. 
 

 
Podczas akcji ratunkowej najpierw stosujemy przekaźnik, potem 
sondę lawinową, a następnie łopatę 

 
Wysoce zalecance jest posiadanie przy sobie radia lub telefonu 
komórkowego, aby, w razie konieczności, móc zawołać pomoc. 
 

Ratowanie partnera  
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7.3 Schemat akcji ratunkowej  
 
Plan akcji ratunkowej, który naleŜy przykleić z tyłu aparatu, przedstawia 
ogólny schemat postępowania w przypadku zejścia lawiny, który naleŜy 
dostosować do sytuacji. 
 
 
 

 

Ratowanie partnera  

Faza zasadnicza 
poszukiwań 
Faza zasadnicza 
poszukiwań: sonduj, oznacz, wykop 

faza ogólna 

Faza wstępna 
poszukiwań: 

schemat postępowania w 
przypadku wielu 

ratujących 

schemat postępowania w 
przypadku jednego 

ratujących 

llista zadań podczas 
ratowania partnera 

Tryb testowy 

 (bez wyświetlania) 

faza szczegółowa 
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7.4 Ocena stanu zdrowia rannych i sygnały Ŝyciowe  
 
7.4.1 Ocena stanu zdrowia rannych 
 
Przy ograniczonych środkach (np. przy małej liczbie ratowników), niemoŜliwe jest  
zlokalizowanie i odkopanie wszystkich ofiar lawiny naraz. Poszukiwanie i udzielanie 
pomocy nale Ŝy rozpocz ąć od osób z najwy Ŝszymi szansami na prze Ŝycie. W 
ocenie stanu zdrowia poszkodowanego naleŜy brać nie tylko czynniki terenowe (jak 
spadek ofiary z urwiska), ale równieŜ głębokość zakopania oraz wskazania 
symptomow Ŝyciowych. 
 

 
 

7.4.2 Odbiór sygnałów Ŝyciowych 
 
PULSE Barryvox ® posiada wbudowany niezwykle czuły detektor ruchu (czujnik g), 
który potrafi wykryć bicie serca lub pracę płuc. KaŜdy ruch powtarzający się w 
granicach określonego odstępu czasu jest uznawany za symptom Ŝyciowy. W tej 
sytuacji zasypana osoba jest traktowana jako mająca wysokie szanse na przeŜycie i 

wskazana na wyświetlaczu z ♥. Zakłada się, Ŝe jeŜeli zasypany po 35 minutach od 
obsunięcia się lawiny dalej wysyła sygnały Ŝyciowe, to ma moŜliwość oddychania 
(kieszeń powietrzna), w związku z tym uznawany jest za ofiarę o wysokich szansach 
przeŜycia do końca czasu zasypania, pomimo tego, Ŝe jego sygnały Ŝyciowe będą 
coraz słabsze (czego przyczyną jest hipotermia). 
 
Ofiary, których przekaźniki z przyczyn technicznych nie są w stanie wykryć lub/i 
nadawać sygnałów Ŝyciowych, są traktowane jako osoby o nieznanych szansach 

przeŜycia i są oznaczone na wyświetlaczu symbolem . 
 
Sygnały Ŝyciowe oraz dane oceny szans na przeŜycie sa wyświetlane na ekranie 
ofiary oraz przekazywane drogą radiową do detektorów ratowników. Na podstawie 
tych informacji ratownik podejmuje decyzję o kolejności udzielania pomocy 
zasypanym. Bazując na odczycie symptomów Ŝyciowych moŜemy skrócić okres 
zasypania ofiar o większych szansach na przeŜycie redukując tym samym liczbę ofiar 
katastrofy. 
Odczyt stanu zdrowia ofiary lawiny wskazany na prze kaźniku nie mo Ŝe zastąpić 
profesjonalnego badania lekarskiego. 
 
Tylko ratownicy u Ŝywający przeka źników z funkcj ą łączności radiowej mog ą 
odbiera ć symptomy Ŝyciowe. 
 
NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe łączność radiowa ma ograniczony zasi ęg,  zaleŜny od 
ukształtowania terenu, konsystencji śniegu, pod którym zasypana jest ofiara oraz 
odległości dzielącej ją od ratownika. 
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7.5 Dokładne lokalizowanie ofiary przy pomocy przek aźnika i sondy 
lawinowej 
 
. 
Dokładne określenie miejsca i głębokości zasypania 
nie jest moŜliwe za pomocą samego detektora, 
jednakŜe moŜna tego łatwo i szybko dokonać przy 
uŜyciu sondy lawinowej. Poszukiwanie naleŜy 
rozpocząć w miejscu o najmniejszym wskazaniu 
odległości lub o najsilniejszym sygnale dźwiękowym i 
postępować według pokazanego na rysunku 
schematu spiralnego, wbijając sondę w śnieg zawsze 
pod kątem prostym  
 
W momencie, kiedy wyczujemy ciało zasypanego, 
naleŜy sondę pozostawić wbitą w śnieg (dla 
oznaczenia pozycji ofiary do jej odkopania). 
Głębokość zasypania jest brana pod uwagę w ocenie 
stanu zdrowia i szans na przeŜycie ofiary, dlatego przy 
ograniczonych środkach ratowniczych najpierw naleŜy 
udzielać pomocy zasypanym na mniejszej głębokości. 

 
 

7.6 Ratowanie - odkopywanie ofiary lawiny 
 
Aby uniknąć zawalenia kieszeni powietrznej, 
naleŜy odkopać spory kawałek powierzchni 
śniegu, zawsze podchodzić do punktu zasypania 
z boku i starać się nie chodzić bezpośrednio nad 
ofiarą. Kopanie warto jest równieŜ trenować, gdyŜ 
w tej krytycznej sytuacji jest to najbardziej 
czasochłonna czynność, która moŜe zawaŜyć na 
czyimś Ŝyciu lub śmierci.. 

 
 
 

Kopiąc naleŜy starać się wycinać całe bloki 
śniegu łopatą, a w przypadku, kiedy mamy więcej 
ratowników, naleŜy się wymieniać, najlepiej w 
kolejności wg wskazówek zegara i w równych 
odstępach. 
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7.7 Zasypanie i szacowana długo ść Ŝycia  
 
W przypadku zasypania detektor będzie rejestrował długość przebywania pod 
śniegiem oraz symptomy Ŝyciowe ofiary. 
 

  
czas zasypania: 25min 

symptomy Ŝyciowe: cały czas zasypania 
czas zasypania: 47min 

symptomy Ŝyciowe: pierwsze 22min 
 

Barryvox zaczyna rejestrować czas zasypania zawsze wtedy, kiedy detektor 
przestanie się poruszać, nawet, jeŜeli właściciel nie znajduje się pod lawiną. 
Czas przebywania pod śniegiem oraz czas, w jakim aparat odbierał jeszcze 
symptomy Ŝyciowe jest podawany w godzinach i minutach i wyświetlony na 
ekranie. 
 
Przyciskając dowolny klawisz w trybie NADAWANIE (SEND), moŜemy 
przywołać na wyświetlaczu dane z ostatnich pięciu stanów spoczynkowych, 
które są ponumerowane  
(-1 oznacza ostatni, a –5 najstarszy z zarejestrowanych) 
 
JeŜeli w danej chwili aparat znajduje się w stanie spoczynku, ten obecny stan 
nie jest numerowany na wyświetlaczu. 
 

 
 

Podczas wielokrotnego zasypania nadajniki wykopanych ofiar powinny być jak 
najszybciej wyłączone, aby zlikwidować zakłócenia i ułatwić wyszukanie 
sygnałów kolejnych osób. 
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7.8 Pierwsza pomoc  
 
Podstawowe zasady pierwszej pomocy 
 

1. Sprawdź, czy pacjent nie ma zablokowanych dróg oddechowych (np. 
śniegiem) 

2. W razie potrzeby wykonaj sztuczne oddychanie 
3. W razie potrzeby wykonaj masaŜ serca 

 
Podtrzymanie przy Ŝyciu 
 

• Wykonuj sztuczne oddychanie i masaŜ serca tak długo, jak to konieczne. 
• Zapobiegaj utracie ciepła przez ofiarę. 
• JeŜeli pacjent jest przytomny i prawidłowo oddycha, podaj ciepły napój. 
• Obchodź się z pacjentem bardzo delikatnie. 
• Zabierz ofiarę z miejsca wypadku helikopterem tak szybko, jak to tylko 

moŜliwe. 
 
7.9 Powiadamianie o wypadku 
 
Nie jest moŜliwe zamieszczenie tu listy wszystkich grup ratunkowych, dlatego przed 
wyprawą naleŜy sprawdzić numery telefonów oraz częstotliwości radiowe, na których 
pracują takie grupy w okolicach naszej planowanej trasy. 
 
 Komunikat o zdarzeniu: 
 
Kto dzwoni? 
Co się stało? 
Gdzie  się to wydarzyło? 
Kiedy się wydarzyło? 
Ile jest ofiar (w jakim stanie) oraz ratowników? 
Pogoda w miejscu wypadku. 
 
Sygnały Alarmowe 
 
JeŜeli z jakiegoś powodu nie moŜesz zawołać pomocy przez telefon lub radio, 
moŜesz w tym celu wykorzystać uniwersalne sygnały alarmowe 
Potrzebujemy pomocy 6x/min. 
Pomoc w drodze 3x/min. 
 
JeŜeli znajdujesz się w zasięgu wzroku helikoptera, moŜesz wykorzystać poniŜsze 
sygnały: 
 

 
Pomocy! 

 
        Pomoc niepotrzebna! 
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8. Wstęp do teorii lawinowej  
 
W tym miejscu chcielibyśmy przybliŜyć parę podstawowych zagadnień z teorii 
lawinowej oraz zachęcić do dalszego, zaawansowanego szkolenia. 
 
Deska śnieŜna: pułapka  
 
Większość lawin jest wywoływana przez ludzi. Pokrywa śnieŜna jest niezwykle 
wraŜliwa, a deska śnieŜna jest jak pułapka, która się zatrzaśnie, jeŜeli ją tylko 
naruszymy. Pamiętaj, Ŝe niewielka deska śnieŜna o objętości 100 m³ waŜy około 25 
ton! 
 
8.1 Identyfikacja zagro Ŝenia 
 
Krytyczna sytuacja pogodowa 
 
ZagroŜenie lawinowe gwałtownie wzrasta po burzach z obfitymi opadami śniegu, 
duŜym wiatrem i przy niskiej temperaturze. Szczególnie niebezpieczne są stoki z 
nawianym śniegiem! Wiatr nawiewa śnieg równieŜ przy ładnej pogodzie, dlatego 
pierwszy dzień ładnej pogody po obfitych opadach jest wyjątkowo niebezpieczny. 
Większość wypadków ma miejsce, kiedy po paru dniach bezchmurnego nieba i 
niskich temperatur  pojawia się zimny front z silnym wiatrem i opadami śniegu! W 
takich sytuacjach dodatkowe 10-20 cm śniegu moŜe krytycznie wpłynąć na 
pogorszenie warunków pogodowych na kolejne parę dni. 
 
Gwałtowne ocieplenia (wiatr w dół stoku, deszcz) mogą równieŜ zdecydowanie 
zwiększyć zagroŜenie lawinowe, które z powrotem się zmniejsza wraz z malejącą 
temperaturą. JeŜeli pokrywa śnieŜna jest nierówna i lekka, trudno jest szacować 
stopień zagroŜenia. Zdarza się tak, kiedy pokrywa śnieŜna nie jest głęboka, np. 
wczesną  wiosną lub przy niskich opadach. Wiosną najbezpieczniej jest rano po 
pogodnej nocy, jednak w ciągu dnia zagroŜenie rośnie i po południu jest juŜ dość 
wysokie. 
 
8.2 Ocena ryzyka 
 
Krytyczne ilo ści nowych opadów śnieŜnych 
ZagroŜenie moŜemy uznać za DOŚĆ WYSOKIE przy podanych poniŜej ilościach 
opadów śniegu w ciągu 1-3 dni oraz odpowiednich warunkach: 
10-20 cm przy trudnych warunkach  
20-30 cm przy warunkach średnich 
30-50 cm przy warunkach sprzyjających 
 
Trudne warunki 

• Silny wiatr (powyŜej 50 km/h) 
• Niska temperatura (poniŜej –8° C) 
• Stok rzadko uczęszczany 

 
Warunki sprzyjaj ące 

• Lekki wiatr 
• Temperatura nieduŜo poniŜej 0° C 
• Stok duŜo uczęszczany 
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Wywołanie lawiny  
 
Im bardziej stromy i zacieniony stok, tym większe ryzyko wywołania lawiny 
deskowej. Zwiększa się ono równieŜ, kiedy duŜa grupa podróŜuje bez 
zachowania odstępów, częstych zmian kierunków oraz gdy ktoś spadnie lub 
zeskoczy z półki skalnej lub urwiska. Przy DOŚĆ DUśYM zagroŜeniu, moŜliwe 
jest wywołanie lawiny na odległość (wtedy śnieg zaczyna się obsuwać nawet 
kilkadziesiąt metrów od osoby, która to spowodowała). W takiej sytuacji 
najbardziej zagroŜone są osoby u podnóŜa stoku.  
 
Uwaga:  Rzadko porośnięty las (taki, w którym da się np. jeździc na nartach) 
oraz wystające skały nie stanowią ochrony przed osuwającą się deską 
śnieŜną. 
 
8.3 Środki ostro Ŝności 
 
8.3.1 Standardowe środki ostro Ŝności 
 
PoniŜej wyszczególnione środki ostroŜności powinny być przedsięwzięte 
zawsze, bez względu na stopień zagroŜenia lawinowego: 
 

• Zawsze miej przy sobie włączony na NADAWANIE (SEND) 
przekaźnik lawinowy oraz sondę lawinową i łopatę. 

• Unikaj miejsc pokrytych świeŜym śniegiem i wystawionych na 
działanie wiatru 

• Miej na uwadze wahania temperatury w ciągu dnia, zwłaszcza 
wiosną 

• Podczas całej podróŜy nieustannie kontroluj stan pogodowy 
 
8.3.2 Minimalizuj nacisk na pokryw ę śnieŜną 
 
Zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy uczestnikami wyprawy jest 
skuteczną metodą na zmniejszenie nacisku na pokrywę śnieŜną. Zalecane 
odległości to około 10 m podczas podchodzenia i 30-50 m podczas 
schodzenia, któremu towarzyszy dodatkowy nacisk. W miejscach 
niebezpiecznych podróŜnicy powinni pokonywać trasę pojedynczo. Zmiany 
kierunku naleŜy wykonywać po duŜym łuku. Nie wolno podskakiwać! 
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