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Elektroniska hörselskydd

1. Skyddar hörseln från plötsliga starka ljud.

2. Passar för inomhus och utomhus bruk.

3. 2 st AA-batterier behövs. (Ingår ej).

4. Vrid på strömbrytaren och justera volymen.

5. Ljudet får inte överstiga 85 dB, om så händer så stoppas sändningen till
 högtalaren innan ljudet når örat. Så snart som ljudet understiger 85 dB
 återgår det till normalt ljud.

6. De fungerar mellan:  Temp. -6 till +40 °C
        Fuktighet 0% till 98%

Byte av batterier

Steg 1 Steg 2

Steg 3

Använd ett mynt för att lossa kudden. Tag bort öronkudden och svampen.

Byt batterierna och se till att de är ilagda på rätt sätt.



Instruktion till elektroniska hörselskydd

Typ: EP-3901

Användning: När de används riktigt ger de ett bra skydd mot höga ljud från maskiner i verk-
städer. 
 
Bestämmelser: Detta hörselskydd överensstämmer med europeiska bestämmelser 89/686/
CEE. Europeisk standard EN352-1 1993 ”Hörselskydd”. Säkerhetsbestämmelser och test 
del 1 öronskydd.

Användning:
1. Dra ut huvudbandet till max och sätt öronkopparna över öronen.

2.  Justera huvudbandet så att det känns bekvämt och så att huvudbandet vilar mot hu-
vudet.

3. Öronskydden skall sitta bra mot öronen.

4. Justera det korrekta trycket mot huvudet genom att böja huvudbandet.

Sätt på öronskyddet innan du utsätter dig för ljud och använd dem under hela tiden som du 
utsätter dig för ljud.

Varning: Detta hörselskydd är i normal storlek överensstämmande med EN352. Det skall 
passa majoriteten av användare. Dämpningsvärde överensstämmer med ANSI S3.19-1974.

Dämpningsvärde
Frekvens 

Hz
Medelvärde 

db
Standard 
avvikelse 

db
125 4,0 1,4
250 10,9 2,4
500 25,3 2,0
800 28,3 2,3
1000 33,5 2,4
1600 32,9 2,0
2000 33,0 1,2
2500 29,0 2,8
4000 33,3 1,4
8000 33,4 0,8

Öronskyddens vikt: EP-3901 (IS1200) = 357 gram (inkl. 2 st AA-batterier.)
Rengöring: Rengör med varmt vatten och tvål, använd inte lösningsmedel eller alkohol för 
rengöring.
Desinficera: Var tredje månad måste öronskydden desinficeras.
Förvaring: När de inte används bör öronskydden bevaras i en ren och torr påse.


