PROFESSIONELL AM/FM
HÖRSELSKYDD MED RADIO
Best.nr. 1180
Innan hörselskyddet används, vänligen läs anvisningarna först.
HP-30K hörselskydd är testat och godkänd i hänvisning till PPE-direktivet 89/686/EEC och
EMC 89/336/EEC, vilket gör att det följer kraven för CE-märkning.
Hörselskyddet följer alla krav i DS/EN 352-1, och är testat i förhållande till DS/EN24869-1.
RADIO ANVISNINGAR
1. Sätt i två AA batterier i hållaren.
2. För att slå på radion, tryck på AM/FM/OFF (1) för att välja FM eller AM.
3. Justera ljudnivån genom att vrida på volym knapp(3).
4. Välj AM eller FM.
5. Vrid tuning knappen (2) sakta för att finna önskad radiostation.
6.För att stänga av radion, vrid på AM/FM/OFF(1) till OFF positionen.
INSTALLATION AV RADIO
1. Använd ett mynt för att öppna batterihållaren och avlägsna ytterskyddet.
2. Sätt i två AA batterier med polerna riktade såsom visas.
3. Sätt tillbaka batterilocket (5).
TÄNK PÅ
- Undvik att lyssna på radio under bilkörning, då hörselskyddet kan blockera bort ljud, vilket
kan öka risken till olycka.
- Om du lyssnar på radio samtidigt som du rör dig, kan mottagningen försämras beroende på
omgivning.
- Ett klick ljud kan förekomma när elektriskt ljus, TV eller när andra elektriska produkter sätts
igång.
- När volymen börjar försvinna behöver batterierna bytas ut.
- Hörselskyddet ska inte användas en längre tid vid höga temperaturer eller vid hög
luftfuktighet. Vistelse i direkt solljus såsom inuti bilen, där en temperatur på 60ºC kan uppnås,
kan leda till att hörselskyddet förstörs.
- Använd inte starkt rengöringsmedel för att rengöra hörselskyddet. Använd en mjuk, fuktig
trasa.
- När hörselskyddet inte används under långa perioder, rekommenderas att batterierna tas ut
från hållaren. Då det finns risk för att batterierna läcker.
- Bandet mellan hörlurarna kan ställas in för att passa huvudet.
Rengöring:
• Rengör hörselskyddet regelbundet. Använd inga kemikalier eller andra starka
rengöringsmedel. Använd lite såpa och ljummet vatten .
• Hörselskyddet får inte doppas i vatten, då detta förstör elektroniken.
Dämpningsvärden:

Dämpningsvärden för Hörselskydd HP-30K är testat och godkänd i hänvisning till PPEdirektivet 89/686/EÖF, samt EN 352-1.
Modell HP-30K. Se tabell:
Frequency (Hz)
Mean attenuation,
M
Standard deviation,
s
Assumed protction
in dB (APV)

125
12,3

250
16,2

500
22,3

1000
28,3

2000
29,9

4000
41,9

8000
39,7

3,5

3,3

2,0

4,1

4,2

3,3

3,1

8,8

12,8

20,3

24,2

25,7

38,6

36,6

H
28dB

M
22dB

L
15dB

SNR
25Db

KONTROLL KNAPPAR
1. AM/FM/OFF
2. INSTÄLLNING AV RADIO
3. JUSTERING AV VOLYM
4. FM ANTENN
5. BATTERI LOCK
ANVÄND ALLTID HÖRSELSKYDD I BULLRIGA OMRÅDEN, OM DU VILL SKYDDA
DIN HÖRSEL TILL 100%.
Vistas man dagligen i områden med mer än 85 dB ljudnivå, kommer detta att permanent
nedsätta din hörsel.

