swiss made

Notes:

Optrel e3000X + e600/e684/vegaview2.5
/crystal2.0
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Optrel e3000X PAPR
Pos.

Optrel e3000X PAPR

Part. Nº

Pos.

1

4553.000

e3000X PAPR

2

4088.100

TH3P master filter

3

4088.101

Prefilter

4

4088.102

Spark protection

5

4551.036.G

Filter cover

6

4553.020

Battery

8

Part. Nº
PAPR helmet: e-series, crystal2.0,
vegaview2.5
4160.000 Face seal e600

7

I

9

4551.020

Air hose

10

4551.021

Protective sleeve (accessory)

11

4551.023

Sealing

12

4551.061

Leather belt

Optrel e3000X + liteflip
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Optrel e3000X PAPR

Optrel e3000X PAPR
Pos.

Pos.

Part. Nº

Part. Nº

1

4553.000

e3000X PAPR

7

PAPR helmet: liteflip

2

4088.100

TH3P master filter

8

4160.100

Face seal liteflip

3

4088.101

Prefilter

9

4551.020

Air hose

4

4088.102

Spark protection

10

4551.021

Protective sleeve (accessory)

5

4551.036.G

Filter cover

11

4551.023

Sealing

6

4553.020

Battery

12

4551.061

Leather belt

II

Optrel e3000X + panoramaxx
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Optrel e3000X PAPR

Optrel e3000X PAPR

Pos.

Pos.

Part. Nº

5

Part. Nº

1

4553.000

e3000X PAPR (complete)

7

4441.660

panoramaxx PAPR

2

4088.100

TH3P master filter

8

4160.400

Facseal panoramaxx

4551.020

Air hose
Protective sleeve (accessory)

3

4088.101

Prefilter

9

4

4088.102

Spark protection

10

4551.021

5

4551.036.G Filter cover

11

4551.023

Sealing

6

4553.020

12

4551.061

Leather belt

Battery

III

Optrel e3000X + clearmaxx
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Optrel e3000X PAPR
Pos.

5

11

Optrel e3000X PAPR

Part. Nº

Pos.

Part. Nº

1

4553.000

e3000X PAPR

7

4900.020

clearmaxx grinding visor

2

4088.100

TH3P master filter

8

4156.010

Faceseal clearmaxx

3

4088.101

Prefilter

9

4551.020

Air hose

4

4088.102

Spark protection

10

4551.021

Protective sleeve (accessory)

5

4551.036.G

Filter cover

11

4551.023

Sealing

6

4553.020

Battery

12

4551.061

Leather belt

IV

1

Filter assembly

Hose assembly

Power ON

Filter/Battery alarm

7

Hose disconnect

Belt size adjustment

8

Battery assembly

9

Battery removal

11

10

Charger connection

6

5

4

Self check
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2

Air Flow Adjustment

13

Main filter exchange

V

12

Pre filter exchange

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

TP TC 019/2011

Nominal protection factor according EN 12941
Reapirator

Helmet

Class*
(without Hard Hat)

Class*
with Hard Hat

e3000X

panoramaxx

TH3

TH2

e3000X

e600/ vegaview2.5/crystal2.0

TH3

TH2

e3000X

liteflip

TH3

TH2

e3000X

clearmaxx

TH3

TH1

* Classification according EN 12941

VI

Dansk

b. Dem, hvorfra brugeren ikke kunne undslippe uden hjælp af en
åndedrætsværn.
c. Dem, der har en øjeblikkelig eller forsinket sundhedsskadelig virkning.
• Brug ALDRIG denne åndedrætsværn uden Optrel HE filter, P / N 4088.100.
• Brug ikke denne åndedrætsværn, hvor miljømæssige forhold kan forårsage
at respiratorhjelmen løsnes eller glider.
• Denne åndedrætsværn beskytter ikke mod gasser eller dampe. Det er kun til
beskyttelse mod partikelformige forurenende stoffer.
• Straks vende tilbage til et ikke-forurenet område, hvis:
a. Du smager eller lugter forurenende stoffer, eller hvis dine øjne, næse eller
hals bliver irriteret.
b. Vejrtrækning bliver vanskelig.
c. Den luft, du trækker vejret bliver ubehageligt varm.
d. Du føler dig kvalme eller svimmel.
e. Du mærker et tab eller et fald i luftstrømmen.
f. Hjelmen bevæger sig, glider eller lækker.
g. Du føler dig træt.
• Denne åndedrætsværn beskytter ikke udsatte områder af kroppen. Nogle
forureninger kan absorberes direkte gennem huden, mens andre kan irritere
udsatte områder.
• Denne åndedrætsværn giver ikke beskyttelse mod skadelig støj. Brug altid
ordentlig ørebeskyttelse.
• Denne åndedrætsværn leverer ikke ilt. Brug ikke åndedrætsværn i
atmosfærer indeholdende mindre end 19% oxygen-volumen.
• Denne åndedrætsværn må ikke anvendes under vand, til røgdannelse,
indvendig struktur brandbekæmpelse, slibningsoperationer eller i områder,
hvor langvarig varighed af høj varme eller flammer kan komme i kontakt med
åndedrætsværn.
• Optrel-åndedrætsværn, tilbehør og tilhørende udstyr bør ikke anvendes i
atmosfærer, der kan indeholde forurenende koncentrationer over det nedre
eksplosive niveau (LEL).
• Denne åndedrætsværn vil reducere, men vil ikke eliminere indånding af
forurenende stoffer. Nogle følsomme personer kan opleve sundhedsmæssige
problemer, når de udsættes for lige små mængder af forurenende stoffer.
Denne åndedrætsværn vil ikke forhindre sundhedsmæssige problemer for
disse personer.
• Sensibiliserede personer kan have en alvorlig reaktion på kemikalier i niveauer,
der ligger langt under acceptable sundhedsniveauer, såsom OSHA Permisible
Exposure Limit (PEL), ACGIH Threshold Limit Value (TLV) eller NIOSH
Anbefalede Eksponeringsgrænser (REL). Brug IKKE denne åndedrætsværn,
hvis du har været følsom over for tidligere eksponering eller tro at du kan være
følsom eller allergisk overfor enhver kemikalie (fx isocyanater, latex osv.), Indtil
du får clearance fra en læge.
• Læs altid og følg instruktionerne i sikkerhedsdatabladet for de kemikalier, der
er til stede på arbejdsområdet.
• Brug ikke, hvis du har en tidligere eksisterende tilstand (folliculitus eller vitiligo),
indtil du får clearance fra en læge.
• Dette åndedrætsværn må bæres og anvendes som angivet i Optrels
instruktioner. Undgå at forlade nogen del af åndedrætsværn eller udgå et
obligatorisk trin i instruktionerne.
• Ingen åndedrætsværn kan give fuldstændig beskyttelse fra alle forhold. Vær
forsigtig med nødsituationer.
• Brugere skal kun rengøre og vedligeholde denne åndedrætsværn i
overensstemmelse med Optrels instruktioner. Tilbehør, der ikke tilbydes af
Optrel, kan nedbryde ydeevnen og annullere certificering.
• Afbryd brugen, hvis du oplever hudirritation eller misfarvning.
• Dette produkt kan give mindre end tilstrækkelig beskyttelse, hvis den anvendes
uhyre, hvilket kan medføre alvorlig personskade, alvorlig sygdom eller død.
• Kun til brug af uddannet kvalificeret personale.
• Brug ikke denne åndedrætsværn, hvis den er blevet udsat for et forurenet miljø,
da forurenende stoffer kan samle sig på indersiden af hjelmen og indåndes, når
gasmasken er dækket.
• Rutinemæssigt anvendte åndedrætsværn skal inspiceres før og efter hver
brug.
• Manglende opmærksomhed på alle advarsler kan resultere i alvorlig
personskade, alvorlig ulykke eller død.
Hvis du har spørgsmål til den konkrete anvendelse og brug af e3000X-systemet

Introduktion
Et ventilatorfilterapparat er et apparat som i forbindelse med en godkendt
svejse- eller slibehjelm (beskyttelseshjelm) bruges til at forsyne disse med
filtreret frisk luft. Hvis denne vejledning samt vejledningen til den anvendte
beskyttelseshjelm følges, beskyttes brugeren mod støv og partikler i åndeluften.
Sikkerhedsvejledning
Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du bruger udstyret. Forkert
brug kan udgøre en fare for liv og lemmer og medføre, at garantikrav over for
Optrel bliver ugyldige.
Advarsler og sikkerhedsbegrænsninger/ risici
Brug kun beskyttelseshjelmen, hvis den er sluttet til blæseren, og blæseren
kører. Blæseren må kun anvendes sammen med luftforsynet åndedrætsværn,
der opfylder kravene i de europæiske og australske standarder. Denne
PAPR-enhed yder ikke beskyttelse mod substanser i gasform. Tag enheden
på, og start den, før arbejdet påbegyndes; først da er det sikkert at betræde
farezonen. Forlad omgående farezonen, hvis blæseren ikke fungerer korrekt.
Så snart batteriadvarslen opstår (en rød LED lyser, og der høres et lydsignal),
skal farezonen omgående forlades. Oplad eller udskift batteriet. Så snart
luftflowadvarslen opstår (en rød LED lyser, og der høres et lydsignal), skal
farezonen omgående forlades og filteret udskiftes.
Kraftig vind fra siden eller bagfra kan have betydning for den beskyttelse,
som hjelmen yder. I tilfælde af miljøer med utroligt kraftig partikelforurening
kan indånding medføre meget lavt tryk i hjelmen. Dette vil kunne forringe
beskyttelsen. Undlad i så tilfælde at tage hjelmen af eller slukke for blæseren,
før du er ude af farezonen. Når du tager hjelmen af, skal du træffe alle
nødvendige forebyggende foranstaltninger for at undgå, at du indånder støv
eller kontamineret materiale, som kan være samlet på ydersiden af hjelmen.
Sænk aldrig blæseren eller batteriet ned i vand, da det kan beskadige enheden.
Sørg for, at der ikke kommer vand ind i enheden, når du rengør den. Brugte filtre
kan ikke rengøres eller genbruges. Filtrene kan lide skade, hvis der gøres forsøg
på at rengøre dem med luft eller vand under tryk. Undlad at kortslutte batteriet;
det kan forårsage alvorlig skade.
Denne PAPR må ikke bruges
– i brandfarlige eller eksplosive miljøer
– hvis den indåndede luft indeholder for lidt ilt (Europa: <17 %, Australien:
<19 %), eller hvis koncentrationen af toksiner er så høj, at der skal bruges et
beskyttelsesglas på mere end TH3P (Europa og Australien)
– ved temperaturer under -5 °C eller over +55 °C
– i miljøer, hvor der er umiddelbar fare for liv og lemmer
ADVARSEL
• Din arbejdsgiver (eller hvis du ikke har en arbejdsgiver) er ansvarlig for at
fastslå, at denne respirator er egnet til brugerens ansøgning.
• Optrel kan ikke forudsige, hvad der vil ske med denne åndedrætsværn i alle
mulige omgivelser. Materialer kan blive kemisk angrebet, hvis de udsættes
for det forkerte miljø og kan udvise for stor korrosion eller andre former for
skade. Permeation eller indtrængning af gasser, væsker eller partikler gennem
materialerne kunne være overdreven. Ekstreme temperaturer kan forårsage
termisk nedbrydning. Hver af disse ting eller en kombination af dem kan skabe
betingelser, hvor denne Optrel respirator ville være farlig at bruge.
• Før du går i et farligt miljø, mens du bruger dette åndedrætsværn, skal du
foretage sikre, videnskabelige tests for at afgøre, om miljøet kan gøre udstyret
usikkert. Resultaterne af denne test skal være veldokumenteret. Søg hjælp fra
en certificeret sikkerheds- eller industriel hygiejner. BRUG IKKE dette udstyr,
hvis brugeren på nogen måde trues med miljømæssigt induceret nedbrydning
af materialerne i apparatet.
• Alle personer, der bruger dette Optrel-pusteapparat, skal gøres opmærksom
på dets begrænsninger. Vi kan ikke være ansvarlig for skade på ejendom,
personskade eller død, hvor miljøeksponering er en medvirkende faktor.
• Brug ikke denne åndedrætsværn, hvis der kommer noget mellem hjelmen
faceseal og dit ansigt (for eksempel hår, bandana, hovedbeklædning osv.).
Denne tilstand forhindrer en god hjelmforsegling og kan tillade lækage af
forurenende stoffer i hjelmen.
• Brug ikke denne åndedrætsværn i miljøer, hvor koncentrationerne af
forurenende stoffer er ukendte eller umiddelbart farlige for liv eller sundhed
(IDLH). IDLH atmosfærer defineres som:
a. Dem, som bæreren ikke kunne trække vejret i korte perioder.
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eller systemets egnethed, skal du kontakte salgsafdelingen hos Optrel.
Garanti og ansvar
Optrel vil om nødvendigt reparere eller erstatte produktet i tilfælde af materialeeller produktionsfejl inden for 24 måneder fra købstidspunktet, hvis produktet
har været anvendt i overensstemmelse med godkendt brug som beskrevet i
betjeningsvejledningen.
Garantien bortfalder, hvis serienummeret er ændret, fjernet eller gjort ulæseligt,
eller hvis produktet forsætligt er blevet beskadiget, brugt forkert, åbnet eller
modificeret. Garantien bortfalder også, hvis produktet er brugt forkert, ikkeoriginale reservedele er anvendt, eller hvis det ikke er korrekt serviceret.
Garantien dækker kun reparationer eller udskiftning af defekte dele. Optrel
påtager sig under ingen omstændigheder garantiansvar for generelle nedbrud
eller følgeskader.
Forventet levetid
e3000X har ingen udløbsdato. Produktet kan bruges, så længe der ikke
optræder synlige eller usynlige skader eller funktionsfejl.
Anvendelsesområde
e3000XerenPAPR-enhed(PoweredAirPurifyingRespirator)tilbeskyttelsemod
støv og partikler. Dette system er TH3P-certificeret i henhold til den europæiske
standardEN12941:1998ogTH3P-certificeretihenholdtildenaustralskestandard
AS/NZS 1716: 2012.
e3000X bruges til at understøtte vejrtrækningen og reducere de kræfter,
der kræves for at ånde, så det er mindre trættende i brug. Det elektroniske
system til kontrol af luftflowet overvåger blæseren for at sikre en konstant
gennemstrømning på mindst 170 L/min.
Den effektive driftstid for e3000X med fuldt opladet batteri afhænger af
batteritypen og filtrets tilstand (se tabellen med tekniske specifikationer).
Forud for eftersyn før brug og test
• Fjern forsigtigt emballagen fra de forskellige dele.
• Oplad batteriet helt inden første brug
Inspektionsbord:
Kontroller, om enheden er færdig i overensstemmelse med leveringsomfanget,
og intet er blevet beskadiget. Hvis der opdages skade eller mangler en del,
skal du
straks kontakte salgsafdelingen. Brug aldrig en beskadiget eller ufuldstændig
enhed. Venligst se nærmere på følgende komponenter:
KOMPONENT

LEDE EFTER

Batteri

1.	 Connector krakket eller brudt.
2.	 Løst batteridækselåge eller beskadiget stik.

Slange

1. Huller, udskæringer eller slid.
2. Beskadigede spiraler.

Bælte /
skulderstøtte

1. Nedskæringer, nicks, tårer eller brudte søm.
2. Beskadiget spænde.
3.	 Løs hardware.

batteriniveauet er lavt, og filteret mangler, er tilstoppet eller monteret forkert.
Hvis advarslen udløses, skal du forlade farezonen med det samme!
Tjek alarmen for lavt flow/tilstoppet filter ved at simulere lavt flow som følger:
Fjern slangen fra hjelmen, mens der er tændt for e3000X, og luk helt af
for slangen med en ren håndflade. Motoren kører automatisk op, idet den
forsøger at kompensere for det lave flow. Fortsæt med at presse håndfladen
fast ind mod enden af slangen, så den lukker helt til. Når du har fået lukket
til, udsender enheden en akustisk alarm, og der tændes for den røde LED
for filter.
6. Stop alarmen ved at holde tænd/sluk-knappen inde i mindst 3 sekunder, og
slut slangen til sikkerhedshjelmen.
7. Sørg for, at sikkerhedshjelmen er fri for skader, tag den på, og spænd PAPRenheden om hofterne.
8. Start blæseren, og sørg for, at luften i sikkerhedshjelmen cirkulerer normalt.
Hvis der er skader, skal du udskifte defekte dele, før du bruger PAPR-enheden.
Brugsanvisning
Regulering af bæltestørrelsen: Tag bæltet på (fig. 6), og reguler størrelsen, så
blæserenheden sidder behagelig på dine hofter.
Fjernelse af luftslangen: Skub slangetilslutningen på begge sider, og fjern den
fra den tilhørende del (fig. 7).
Montering af batteriet: Batteriet skal sættes ind i den tilhørende glideskinne i
nederste højre side af e3000X. Lad batteriet glide ind, til der høres et klik (fig. 8).
Udtagning og opladning af batteriet: Træk grebet til aftagning af kappen på
batteriet tilbage, og træk det ud af glideskinnen, til det er helt ude af blæseren
(fig. 9). Slut derefter batteriet til laderen (fig. 10). Den gule LED på laderen lyser
og viser således, at opladningen er i gang. Når opladningen er færdig, bliver
LED'en grøn, og vedligeholdelsesladning aktiveres. Kontrollér, at spændingen
i stikkontakten passer til den specificerede spænding på opladeren.
ADVARSEL
• Optrel P / N 4553.020 Lithium-ionbatterier kan kun oplades med en Optreloplader (P / N 4551.070) ved hjælp af US-stikket. Brug af andre opladere kan
forårsage eksplosioner, der medfører skade eller død.
• Optrel-opladere (P / N 4551.070) er kun til indendørs brug og må ikke udsættes
for udendørselementer. Lad ikke batteriet være under 32 ° F eller over 113 ° F (0
° C - 45 ° C). Lad ikke batteriet opholde sig i nærheden af brændbare materialer,
såsom kasser, papir og møbler.
• Batteriopladningen skal udføres på et sikkert, ikke-farligt sted. Oplad eller
opbevar ikke batteriet i nærheden af svejsemaskinen.
• Udsæt ikke litiumioncellerne i vand eller lad dem blive våde. Tilstedeværende
eksponering af batteripakken til vand er acceptabel, forudsat at lithiumionceller
forbliver tørre.
• Afmonter eller udskift batterierne ikke. Batterierne indeholder sikkerheds- og
beskyttelsesanordninger, som, hvis de er beskadiget, kan få batterierne til at
generere varme, eksplodere eller antændes.
ADVARSEL
• Placer ikke batteriet i direkte sollys eller brug eller opbevar batteriet nær en
varmekilde eller elektrisk lysbue.
• Manglende overholdelse af disse advarsler kan medføre alvorlig personskade,
alvorlig sygdom eller død.
ADVARSEL
• Optrel anbefaler, at batteriet oplades og opbevares ved temperaturer mellem
40 ° F og 80 ° F (4,5 ° C og 26,7 ° C). Opladning ved højere temperaturer
medfører en reduktion af kapaciteten og reducerer batteriets levetid.
• Pas på at forhindre punktering eller brud på celler.
• Hvis lithiumbatteriet er beskadiget, ser det ud til at svulme, lækker elektrolyt
eller bliver unormalt varmt under opladningen, skal du straks afbryde brugen og
opbevare i en brandsikker beholder, indtil den kan genbruges.
• Forlad ikke batteriet til opladeren i mere end 70 timer.
Kontroller batteristatus: Tryk kort på tænd / sluk-knappen, og LED’en blinker.
Kontrollér batteriladestatus på den nederste skala.
Flowregulering: Blæseren kan blæse luften i tre niveauer: 170/210/240 L/min.
Gå gennem de forskellige niveauer for at ændre luftflowet ved at trykke på
luftflowknappen, til du har fundet det ønskede niveau (fig. 11).
Udskiftning af hovedfilter og forfilter: Forfiltret skal udskiftes, når filteralarmen

For al information om e600 faceseal, brug venligst manualen til
ansigtsforsegling.
Eftersyn og test før brug
Hver gang før e3000X skal bruges, skal du sikre, at den er i fejlfri stand. Gør
som følger:
1. Sørg for, at hovedfiltret og forfiltret sidder rigtigt i, og at grebet til aftagning af
kappen sidder godt fast (kappen skal lukke i med et klik) (fig. 1).
2. Kontrollér luftslangen og lufttilslutningerne for skade (huller, rifter, snit). Slut
luftslangen til hjelmen og blæseren ved at presse slangen på den tilhørende
del på enheden, indtil der høres et klik, som betyder, at den ikke kan fjernes
med et let træk (fig. 2).
3. Tænd for e3000X ved at holde tænd/sluk-knappen inde i ca. 0,5 sekunder
(fig. 3). Under den ca. 3 sekunder lange startsekvens, tændes alle 5 LED'er
(3 LED'er lyser grønt for valg af flow, og 2 LED'er lyser rødt, hvoraf en viser
batteristatus og den anden filterstatus - fig. 4), og der høres en alarm (3 bip).
e3000X er derefter klar til brug.
4. Under startsekvensen foretager e3000X først en selvkontrol for at sikre, at
enheden kan levere et korrekt flow på mere end 170 L/min. Hvis den røde
LED for filter slukker, når disse 3 sekunder er gået, kan der holdes et flow
på mindst 170 L/min. e3000X har en indbygget flowsensor, der kontrollerer
og løbende opretholder et korrekt flow på mere end 170 L/min hele tiden,
mens enheden bruges.
5. Som nævnt har e3000X en visuel og akustisk advarsel (fig. 5), hvis
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udløses (fig. 12). Hold øje med intervallet mellem filteralarmer, da det forventes,
at intervallet bliver kortere, for hver gang forfiltret udskiftes. Hvis du mener, at
intervallerne bliver for korte, hvilket er op til brugeren, anbefales det, at du
udskifter både hovedfilter og forfilter (fig. 13)
Alarmer
Tilstoppet filter: Hvis alarm for tilstoppet filter går i gang, lyser LED'en rød. Uden
handling ændres strømningsniveauerne III og II til en lavere. Når forfilter og
hovedfilter udskiftes, skal der først slukkes for e3000X ved at holde tænd/slukknappen nede i 2 sekunder. Filtrene kan nu udskiftes. Hvis du ikke slukker for
e3000X, når alarmen er gået i gang, fortsætter den med at køre i 15 minutter
mere, før den automatisk slukker.
Batteri: Hvis alarm for batteriet går i gang, lyser LED'en rød. Den akustiske alarm
lyder én gang i sekundet, og enheden kan stadig køre i ca. 30 minutter. Herefter
slukkes der for e3000X.
Opbevaring
e3000X-systemet og dets tilbehør skal opbevares tørt. Beskyt det fra sollys,
høje temperaturer samt kulbrinter og dampe fra opløsningsmidler.
Vedligeholdelse
Kontroller jævnligt hjelmen i henhold til betjeningsvejledningen. Kontroller
ansigtstætningen og luftdyserne for huller, revner eller andre skader, og
kontroller, at de er korrekt placeret på hjelmen (se betjeningsvejledningen). Brug
ikke systemet, før alle slidte eller beskadigede dele er udskiftet.
Systemet i brug

Rengøring, desinficering

Hver gang efter brug

Visuel kontrol

Hver gang før og efter brug

Opladning af batteriet

Hver gang efter brug

Udskift pakningen mellem hovedfiltret og
blæserenheden

Udskiftes kun, hvis pakningen er slidt
eller beskadiget , men mindst en gang
om året.

Optrel anbefaler, at enheden serviceres mindst en gang om året af en Optrelkvalificeret virksomhed.
Når enheden opbevares, skal batteriet oplades hver 4. måned.
Rengøring og desinfektion
Brug en ren klud fugtet med sæbevand, og rengør blæseren, luftslangen
og sikkerhedshjelmen. Lad enheden tørre ved stuetemperatur. Brug ikke
stærke rensemidler, opløsningsmidler, alkohol eller rengøringsmidler, der
indeholder slibemidler. Ansigtstætningen kan vaskes (vaskes i hånden, må
ikke centrifugeres).
Tekniske specifikationer
(Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer)
Nominel
beskyttelsesfaktor

Europa:

Blæserenhed

Flowhastigheder: Niveau 1: min. 170 L/min *
Niveau 2: min. 210 L/min *
Niveau 3: min. 240 L/min *

Materiale

PC+ABS

Blæser

Børsteløs motor af høj kvalitet med kuglelejer og lang
levetid

Sikring

Elektronisk sikring

Batteri

Type:
Spænding / kapacitet:
Ladecyklusser:
Driftstid niveau 1*
Driftstid niveau 2*
Driftstid niveau 3*
Ladetid:
Vægt:
Farve:

TH3P-klassificering
(TH2 hard hat)
Australien: P3-klassificering

*min. driftstid er med nyt filter ved stuetemperatur
Maks. 70 dB(A)

Advarselssignaler

visuel og akustisk alarm for lavt strømniveau, tilstoppet
filter, intet filter og lavt flow

Luftslange

Længde:
1160 mm (elastisk op til 1300 mm med
		
beskyttelsesmanchet)
Diameter:
31 mm (indvendig)
Vægt:
185 g / 6,526 oz (uden
beskyttelsesmanchet)
Farve:
sort

Vægt

1195 g / 42,152 oz (med filter og bælte, ekskl. batteri)

Mål

LxBxH: 222 x 213 x 92,6 mm

Standarder

EN 12941:1998 /A2:2008, EAC TP TC 019/2011,
AS/NZS 1716

Bemyndiget organ

CE 1024

Konformitetserklæring
Se internetadresse på sidste side.
Retslige informationer
Dette dokument opfylder kravene i EU-forordning 2016/425 punkt 1.4 i bilag II.
Bemyndiget organ
Detaljerede informationen, se sidste side.

Genopladeligt Li-Ion
14,8 V / 3,25 Ah
> 500
18 timer
16 timer
13 timer
Ca. 5 timer
420 g / 14,815 oz
sort

Støjniveau

1 x type TH3P R SL
til TH3P-system (Europa) / TH3P-system (Australien)

Fejlfinding
Blæseren starter ikke
→ Sørg for, at batteriet er sat rigtigt i.
→ Sørg for, at batteriet er ladet helt op.
Filteralarmen er tændt, selvom hovedfiltret og forfiltret er udskiftet og sat rigtigt i
→ Intern fejl på e3000X
→ Returner e3000X til nærmeste forhandler
Batteriets funktionsperiode bliver meget kort
→ Defekt batteri - udskift det brugte batteri, og bortskaf det i henhold til lokale
regler vedrørende særligt affald.
→ Defekt lader - udskift
Reservedele (se omslag l, ll, lll, IV, IV)
1 e3000X PAPR
2 Hovedfilter TH3P R SL-filter til TH3P-system (Europa) /
TH3P-system (Australien)
3 Forfilter
4 Gnistbeskyttelse
5 Filterkappe
6 Standard batteri (Li-ion 48 Wh)
7 Hjelm, der kan bruges til PAPR-enhed
9 Slange
10 Beskyttelsesmanchet til luftslange (Tilbehør, medfølger ikke)
Andet tilbehør kan findes i vores hovedkatalog eller på vores websted.
Tegnforklaring (se omslag)
A Læs betjeningsvejledningen før brug
B Brug ikke skarpe genstande til at åbne
C Skrøbeligt indhold
D Denne side op
E Beskyt mod fugt
F Bemyndiget organs mærke (åndedrætsværn)
G Mark EAC (Rusland)
H Bemyndiget organs mærke (øjenbeskyttelse)
I Indeholder litium-ioner
J Plastik, genanvendeligt
K Anbefalet opbevaringstemperatur: +5°C til +25°C
L Må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Skal
bortskaffes i overensstemmelse med reglerne for specialaffald.

Vedligeholdelse
Aktivitet

Filter
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