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Indikator kelembaban 

Baik Buruk

Indikator Temperatur
Harus di non ak��an / �dak boleh digunakan

dan harus di gan� dengan unit SRLD yang baru!

Tidak yakin akan salah satu hal tersebut?

Silahkan bertanya ke Supervisor!Baik Buruk

Bila usia SRLD sudah 5 tahun?

Indikator Kelembaban berwarna biru?

Indikator Temperatur berwarna merah?

1

Bagian / komponen ada yang hilang?

Tutup besi SRLD penyok?

SRLD berlubang / bocor?

Unit SRLD pernah terendam air?

SRLD pernah terbakar?

Pouch SRLD terlalu ketat?

Cara
Memakai
SRLD2 Siap

Bergerak3
1. Keluarkan SRLD dari pouch.
2. Tempatkan SRLD di permukaan
    datar dan kering.
3. Lepaskan safety helmet dan
    arahkan sinar lampu cap lamp
    ke SRLD.
4. Lepaskan besi pengaman SRLD:
     Cari kain berwarna orange di
     bagian atas SRLD.

     Lepaskan kaitan kain berwarna
     Orange.

     Masukan jari telunjuk ke
     cantolan kain berwarna orange.

     Tarik Kain berwarna orange, 
     sementara SRLD ditahan.

5  Lepaskan tutup besi bagian
   atas dan bawah.
      Bagian atas besi dari SRLD : dilepaskan

      Bagian bawah besi dari SRLD : dilepaskan

Setelah tutup besi terlepas,
terlihat breathing bag (kantong
udara) dan bagian-bagian
lain nya.

PERHATIAN

Langkah pertama : MATA
1. Pakai SRLD googles.
                           hanya gunakan
    standard SRLD googles.
2. Butuh kacamata plus/minus?
    Pakai setelah SRLD googles
    terpasang.
3. Selipkan bagian sisi kacamata
    plus/minus di bawah tali
    SRLD googles.

Langkah kedua : TALI / STRAPS
1. Kencangkan tali leher SRLD agar
    mouthpiece dan selang
    pernafasan nyaman dipakai.
2. Pasangkan tali dada SRLD
    keliling badan dan kaitkan ke
    pengait/kail tali dada SRLD.
3. Kencangkan tali dada SRLD,
    sesuai kenyamanan posisi SRLD.

Langkah ke�ga : BERGERAK
1. Pakai Kembali Safety Helmet.
2.  Simpan kartu instruksi SRLD ini.
3. Tinggalkan perlengkapan yang
    �dak terpakai.
4.  Jalan, dilarang berlari, sampai
    ke udara terbuka atau keluar
    dari area tambang.

                           Dilarang
    melepaskan mouthpiece, dan
    dilarang berbicara.

PERHATIAN

Tanggal Produksi

Berusahalah untuk tetap bernafas,
karena akan terasa ada hambatan.

6. Tetaplah terus Bernafas!

Langkah ke�ga : CLAMP NOSE
/ PENJEPIT HIDUNG
1. Tarik  melebar kedua penjepit
     hidung.
2. Pakai dengan cara di jepit
    di hidung.

Jika oksigen keluar dari mouthpiece :
   Ambil SRLD lain nya.
   Jika �dak ada SRLD yang tersedia,
lakukanlah proses prosedur manual.

Langkah pertama : OKSIGEN 
1. Kalungkan tali leher SRLD ke
     bagian leher agar tangan leluasa.
                            PERHATIAN                           Penutup mouthpiece
    tetap terpasang / �dak boleh
    dicabut/ dilepas.

Langkah kedua :  MOUTHPIECE
1. Buang permen karet / apapun
     yang ada di dalam mulut.
2. Tarik nafas 1x yang panjang/dalam.
3. Cabut keluar penutup mouthpiece.
    Tidak boleh di putar.
4. Masukkan mouthpiece ke
    dalam mulut. Gigit dengan gigi.
5. Hembuskan nafas ke mouthpiece
    untuk mengak��an oksigen.

2. Ambil starter tag yang ada
    di bawah SRLD.
3. Tarik starter tag 1x saja ke bawah.
   Breathing bag akan mengembang.



Jika membutuhkan
lebih dari 1 unit SRLD

Penggantian
SRLD

Prosedur Manual Hal-hal yang diizinkan dan hal-hal
yang dilarang demi keamanan SRLD

Membuat SRLD berfungsi lebih lama

Perencanaan Di Muka
   Anda mungkin butuh lebih  
   dari 1 unit SRLD untuk 
   mencapai tempat yang aman.
   Ambil SRLD lainnya sesegera
   mungkin.

Saat Penggan�an ke unit
SRLD yang ke-2
   Saat pernafasan sudah �dak
   nyaman : segera gan� ke unit
   SRLD ke-2
    Saat breathing bag / kantong
   udara sulit mengembang : 
   segera gan� ke unit SRLD ke-2

Cara Penggan�an SRLD
1. Buka SRLD ke-2.
2. Kalungkan unit SRLD ke-2
    di leher.
3. Tarik starter tag SRLD ke-2.
4.  Ambil nafas yang dalam dari
    unit SRLD ke-1. Tahan nafas.
5. Buka penyumbat mouthpiece 
     SRLD ke-2.
6. Cabut mouthpiece SRLD
     ke-1 dari mulut.
7. Pasang mouthpiece SRLD
     ke-2 di mulut. Buang nafas.
8. Lepaskan penjepit hidung
    SRLD ke-1. Pasang penjepit
    hidung SRLD ke-2.
9. Lepaskan SRLD ke-1 
    setelah SRLD ke-2 bekerja.

Jika Oksigen Keluar
Dari Mouthpiece

Kembali ke rencana cadangan!

   Ambil SRLD lainnya.

                        Jangan pernah 
memakai SRLD yang sudah
dibuang.

   Tidak ada SRLD yang tersedia?
   Lakukanlah proses prosedur
   manual.

                        Setelah memulai
prosedur manual, SRLD akan 
membutuhkan waktu beberapa
menit  untuk mencapai produksi
oksigen yang maksimal. Berjalan
dan bekerja perlahan sampai
breathing bag / kantong udara
 tetap mengembang. Prosedur 
ini �dak sesuai untuk persyaratan
CFR42 part 84 .

PERHATIAN

PERINGATAN

PERINGATAN

PERINGATAN

Bagaimana Cara Memulai
Prosedur Manual

Kembangkan breathing bag / 
kantong udara
1. Jepit hidung, di jepit dengan 
    clamp nose/penjepit hidung.
2. Cabut mouthpiece dari mulut.
3. Tarik nafas 1x yang panjang/dalam.
4. Masukkan kembali mouthpiece
    ke dalam mulut.
5. Hembuskan nafas ke mouthpiece
    untuk mengak��an oksigen.
6. Ulangi ( keluarkan mouthpiece.
    Hirup udara. Pasang Mouthpiece.
    buang nafas.) 3-6 kali sampai
    breathing bag /  kantong udara
    mengembang.

   Berusahalah untuk bernafas,
   karena akan terasa ada hambatan.

7. Posisi Mouthpiece tetap di dalam
    mulut dan teruslah bernafas.

PERHATIAN

Siap Bergerak

Langkah pertama : MATA
1. Pakai SRLD googles.
                           hanya gunakan
    standard SRLD googles.
2. Butuh kacamata plus/minus?
    Pakai setelah SRLD googles
    terpasang.
3. Selipkan bagian sisi kacamata
    plus/minus di bawah tali
    SRLD googles.

Langkah kedua : TALI / STRAPS
1. Kencangkan tali leher SRLD agar
    mouthpiece dan selang
    pernafasan nyaman dipakai.
2. Pasangkan tali dada SRLD
    keliling badan dan kaitkan ke
    pengait/kail tali dada SRLD.
3. Kencangkan tali dada SRLD,
    sesuai kenyamanan posisi SRLD.

Langkah ke�ga : BERGERAK
1. Pakai Kembali Safety Helmet.
2.  Tinggalkan peralatan yang
    �dak terpakai.
3. Jalan, Dilarang berlari, sampai
    ke udara terbuka atau keluar
    dari area tambang.
4. Ingatlah untuk bergerak dan
    berjalan perlahan sampai
    breathing bag tetap
    mengembang.

Buatlah menjadi suatu 
kebiasaan
                       Bacalah instruksi - 
instruksi ini.
                       Periksa SRLD
se�ap hari.
                       Simpan dan bawa SRLD
di dalam Pouch.
                       Lakukan la�han
donning.
                       Mengetahui jalur-jalur
penyelamatan diri.
                       Mengetahui area
dimana ada udara terbuka.
                       Lakukan training
dengan serius.
                       Dilarang menyimpan
SRLD pada temperatur melebihi
150 derajat F / 65 derajat celcius.
                       Dilarang menyimpan
atau menggunakan SRLD di dekat
gas, bensin, api, panas, air.
                       Dilarang menggunakan
SRLD yang sudah beku ( lebih dingin
dari 32 derajat F / 0 derajat celcius).
Ambil SRLD lainnya.
                       Dilarang menggunakan
SRLD yang sudah rusak. Tidak yakin?
Tanya Supervisor anda!

Berjalan perlahan dan tenang
Berjalan sebisa mungkin.
Tinggalkan peralatan yang �dak
dibutuhkan.

Kecepatan, beban berat,
dan pekerjaan berat akan
mengkonsumsi oksigen
lebih cepat atau
oksigen lebih cepat habis.

Saat Terjadi Masalah
                       Segera  memakai
SRLD secepat mungkin saat
melihat atau mendengar
masalah.
                       Jangan menunggu
bau. Bahaya �dak berbau.
                       buang permen karet
atau tembakau kunyah.
                       Jangan memutar
selang pernafasan saat memakai
SRLD.
                       Dilarang melepas
Mouthpiece kecuali untuk
penggan�an SRLD.
                       Dilarang berbicara.
Gunakan bahasa isyarat tangan.
                       Lakukan pendakian,
mengangkat dengan langkah 
perlahan.
                       Dilarang berlari. 
Karena berlari akan menggunakan
oksigen yang banyak / boros.
                       Dilarang membawa
peralatan lainnya yang �dak
dibutuhkan. Kecuali SRLD ke-2.
                       Lakukan penggan�an
dengan unit SRLD ke-2 bila saat
bernafas semakin �dak nyaman.

PERINGATAN

PERINGATAN

PERINGATAN

PERINGATAN PERINGATAN

PERINGATAN

PERINGATAN

PERHATIAN
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BAHAYA

BAHAYA BAHAYA

BAHAYA
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BAHAYA
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BAHAYA

BAHAYA

Apapun Yang Terjadi
                       Dilarang 
menggunakan SRLD selama
memadamkan kebakaran.
Hal tersebut akan mengakibatan
kema�an atau luka serius.
                       Dilarang 
menggunakan SRLD untuk
pekerjaan penyelamatan / rescue
work. Hal tersebut akan
mengakibatan kema�an atau
luka serius.

KUNCI
                       Menunjukan situasi yang

berbahaya, jika �dak bisa dihindari, akan

menyebabkan kema�an atau luka serius.

                       Menunjukan situasi yang

berbahaya, jika �dak bisa dihindari, bisa

menyebabkan kema�an atau luka serius.

                       Menunjukan situasi yang

berbahaya, jika �dak bisa dihindari, bisa

menyebabkan luka kecil atau sedang.

CSE Corpora�on

600 Seco Road / Monroeville, PA 15146

www.CSEcorpora�on.com/412.856.9200

Model SRLD SCSR

Sirkuit tertutup, hanya untuk

penyelamatan, alat bantu pernafasan

mandiri.

Alat pernafasan ini disetujui hanya untuk

konfigurasi sebagai berikut :

Komponen Alat Pernafasan

TC

Perlindungan

Alat pernafasan

Batasan dan perha�an

1

2

SC    Mandiri

ESC  Penyelamatan diri

J        Kegagalan dalam menggunakan dan memelihara 
          produk ini dengan tepat, dapat mengakibatkan
          luka atau kematian.
         
M       Seluruh alat pernafasan yang disetujui harus di seleksi
          di persiapkan, di gunakan dan dirawat sesuai dengan
          MSHA, OSHA dan peraturan lainnya.

N       Dilarang mengganti, memodifikasi, menambahkan, atau
          menghilangkan komponen. Gunakan hanya komponen
          pengganti sesuai spesifikasi konfigurasi pabrik.

O       Merujuk pada Instruksi Penggunaan atau perawatan
          manual untuk informasi pemakaian dan perawatan alat
          pernafasan ini.

S        Instruksi petunjuk khusus / kritis atau keterbatasan
          penggunaan khusus. Merujuk kepada Instruksi 
          Penggunaan sebelum memakai. 

UNTUK INFORMASI LEBIH LENGKAP, AGAR

BERTANYA KEPADA SUPERVISORS ATAU  PETUGAS

HSE UNTUK MENDAPATKAN COPY MODUL INSPEKSI

DARI CSE SCSR PRODUK PETUNJUK MANUAL.

WARNA-WARNA KOMPONEN DAPAT BERVARIASI.

TC-13F-0645

60 min/sc/esc

Q152090001000

JMNOS

1

2

S Instruksi-instruksi khusus / kri�s untuk penggunaan SRLD

Jangan panik
Tarik nafas yang dalam dan
perlahan untuk tetap tenang.
Menuju ke jalur penyelamatan
diri yang sudah ditentukan.

Denyut jantung yang cepat
dan napas yang berat dapat
menghabiskan oksigen
lebih cepat.

Masalah ukuran badan
Bila ukuran badan berlebihan, 
penggan�an SRLD akan lebih cepat
dari yang lainnya.
Bila berbadan besar, penggan�an
SRLD akan lebih cepat dari yang
lainnya.

Ukuran tubuh yang abnormal, akan
menghabiskan oksigen lebih cepat.
Ukuran tubuh yang lebih besar,
akan menghabiskan oksigen lebih
cepat.


