BRUGSANVISNING
SIKKERHEDSHJELM MED HØREVÆRN OG VISIR
Best.nr. 6290
Model: H-302- AH (970569)
Læs venligst brugsanvisningen grundigt igennem inden brug.
Producenter anbefaler at hjelmens visir passer, er justeret og at den jævnligt bliver undersøgt i
overensstemmelse med brugsanvisningen og i den tid den bliver benyttet i arbejdsøjemed.
Beskyttelse: Lægge visiret i en plastik pose under transport. Visiret er beregnet til havearbejde og
skovbrug. Den giver den nødvendige beskyttelse af brugerens ansigt – især øjnene - som kan få skade af
flyvende kviste, faldende grene osv. Den kan beskytte imod en metalkugle på 44gr. som kommer med en
hastighed på 5,2 m/s.
Betingelser: Høreværnet overholder reglerne fra EU Direktivet 89/686/EEC bilag II i henhold til EU
Standard EN352-3; 1993 ”Høreværn – værnemidler og testning del 3” Høreværn påsat en industriel
sikkerhedsshjelm.
Tilpasningsmetode: Montér hovedbåndet i hjelmen ved at skubbe det på plads. Vær opmærksom på at
hovedbåndet, før ibrugtagning, er klikket på plads. På begge sider angives der muligheden for at flytte fra
standby til brugsfunktionen. Vær opmærksom på at høreværnet og stålbøjlerne ikke er i berøring med
indsatsen.
Kontrol: Det anbefales kraftigt at erstatte metal skærms visiret eller PC visiret hvis der kommer for
mange skrammer, kratere eller huller større end 10mm eller hvis lukkefunktionen eller stellet får en
defekt og ikke kan sørge for at din sikkerhed imod stød, slag og andre objekter. I almindelighed er der en
levetid på 6 måneder, men det afhænger af omgivelserne når du bruger hjelmen.
Rengøring, vedligeholdelse: Opbevar hjelmen på et køligt og tørt sted i en ren plasticpose. Opbevar den
aldrig direkte i sollys. Rengør med en blød klud og med varmt mildt sæbevand eller rent vand efter brug.
Hvis kravene om opbevaring ikke overholdes kan produktet ødelægges.
Instruktion for brug af høreværn:
Type: H-302A passiv hjelm med høreværn.
Anvendelse: Ved korrekt brug giver høreværnet en rigtig god beskyttelse der filtrerer de høje frekvenser
fra arbejdsmaskiner, motorsave osv. fra.
Krav: Høreværnet overholder kravene fra det europæiske direktiv 89/686/EEC bilag II i henhold til den
europæiske standard EN352-3: 1993 ”Høreværn krav og test part 3” Høreværn påsat en sikkerhedshjelm.
Bemærk: Markeringen * kan findes på høreværnet. * CE mærkatet er udstedt af behørig instans. CHOB
H302-1 EN 352-3 = 0070 (INRS).
Specifikationer:
Frekvens (Hz)
Minimum dæmpningsværdi
Spredning på dæmpningsværdi
Forventet beskyttelse dB (APV)
H
27 dB

M
20 dB

L
11 dB

63
12,9
4,3
8,6

125
8,6
3,3
5,3

250
11,1
2,3
8,8

500
21,1
2,3
18,8

1000
29,9
3,5
26,4

2000
32,6
2,7
29,9

4000
31,4
4
27,4

8000
26
5,3
20,7

SNR
22 dB

Vægt på høreværn: 220gr. med bløde ørepuder.
Rengøring: Tør høreværnet med en fugtig klud – brug aldrig organiske opløsningsmidler for rengøring.
BEMÆRK: Høreværnet er en onesize model som opfylder EN 352-3. Det passer de fleste.
Model betegnelse: Passiv hjelm påsat høreværn. Ørekopperne på bøjlen kan justeres i 3 forskellige
positioner: Brugs-position, Standby-position og opbevarings-position. Er designet specielt til hjelmen med
visir og vandrende. Uafhængigt fleksibelt hovedbånd. Ørekopperne samt bøjlerne kan ikke udskiftes af
brugeren.
Producenten og dennes beskrivelser for sikkerhedshjelmen fastsætter standarden. Høreværnet må kun
bruges sammen med sikkerhedshjelmen.
Test Institute: INRS, Avenue de Bourgogne, B.P.27.F-54501 Vandoeuvre Cedex, Frankrike
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