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Het oordopje voldoet aan de bepalingen van de verordening betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (EU)2016
/425  en werd getest conform EN352-2:2002 (DIN EN352-2:2003). U vindt testcerti�caten en conformiteitsverklaringen
op:  www.earline.ch
Producent: JRENUM Gehörschutz AG - Freie Strasse 20 - 4001 Basel - Schweiz - www.jrenum.com
Notified Body: PZT GmbH - An der Junkerei 48F - 26389 Willhelmshaven - Deutschland - Nr. 1974
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Geluiddemping

SILENUM  is een  oordopje om meerdere malen te gebruiken, in maat M en kan met of zonder halssnoer geruikt 
worden. Oordopjes worden gebruikt wanneer het geluidsniveau 85 dB(A) bereikt of overschrijdt. 

Was de oordopjes na gebruik met warm water en milde zeep en steek ze daarna afgedroogd weer terug in de verpak-
king. De oordopjes kunnen lijden onder de invloed van bepaalde chemicaliën. Meer informatie daarover kan bij de
fabrikant worden aangevraagd.

De oordopjes zijn uitsluitend geschikt voor het beschermen van het gehoor en mogen alleen in de gehoorgang inge-
bracht worden.  Er mogen  geen mechanische wijzigingen aan het oordopje uitgevoerd worden. Voor het gebruik van de
oordopjes - die meerdere keren te gebruiken zijn - moet gecontroleerd worden of deze nog steeds volledig functioneel 
zijn (onderhoud = reiniging). De oordopjes  moeten in overeenstemming met de instructies van de fabrikant geplaastst 
en gereinigd worden. De oordopjes moeten zonder onderbreking in de lawaaierige zone gedragen worden om de 
bescherming te kunnen waarborgen.

Zorg ervoor dat de oordopjes in de  juiste maat de goede pasvorm kunnen garanderen. Plaats de oordopjes door lichtjes
te draaien diep in het oorkanaal en  trek daarbij de oorschelp (met de tegenovergestelde hand over het hoofd heen)
een beetje naar boven zodat de gehoorgang rechter wordt. Wanneer de oordopje na het plaatsen niet goed
in de  gehoorgang  zit en de  geluidsbron  nog te luid is zodat het dempen niet gegarandeerd is, gebruik dan een ander
model van gehoorbescherming of een andere soort gehoorbescherming. 
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Waarschuwing
Indien  zich aan de oordopjes een  verbindingskabel bevindt, mogen de oordopjes  niet gedragen worden wanneer het  
gevaar bestaat dat de  verbindingskabel  tijdens  het  dragen ergens kan blijven  achterhangen of  meegetrokken  wordt.
Wanneer  de  bovenstaande  instructies  niet  juist  worden  opgevolgd,  kunnen de bescherming en het functioneren van
de oordropjes drastisch verminderen. Dit kan voor de gebruiker mogelijk gevolgen hebben waarvoor Audio Protect AG
niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Audio Protect AG garandeert niet dat  elke vorm van waarschuwingssignalen
en communicatie kan worden gehoord en gezien.

Gebruik

Bewaren - opslaan - verwijdering
Bewaar de oordopjes voor en na gebruik  schoongemaakt in de meegeleverde verpakking. Zorg ervoor dat de
oordopjes op een droge locatie staan (maximaal bij kamertermperatuur) en niet aan zonlicht wordt blootgesteld. Als het
materiaal verhard raakt, kan de bescherming niet meer worden gegarandeerd. Gooi de oordopjes in een afvalemmer.
Schoonmaak

Toepassing


