Savage A40 Air – Hegesztősisak útmutató
Az eszköz használata előtt olvassa el teljes egészében az útmutatót. Amennyiben nem
követi teljesen az útmutatóban leírtakat, lehet, hogy a termék nem teljesen vagy egyáltalán
nem fogja tudni megvédeni Önt.
Ez az útmutató a Savage A40 Air hegesztősisakra vonatkozik, amennyiben az ESAB PAPR
(akkumulátoros légtisztító légzőrendszer) termékkel használják.
Ezt az útmutatót a Savage A40 Air hegesztősisak felhasználói útmutatójával együtt kell elolvasni,
melyet az egyes hegesztősisakokhoz mellékeltek, valamint azokkal a felhasználói útmutatókkal,
melyeket az egyes ESAB PAPR termékekhez mellékeltek.
Savage A40 Air hegesztősisak és ESAB PAPR
ESAB cikkszám
0700500400
0700002300
0700002301

Leírás
Savage A40 Air fekete cserélhető akkumulátor
ESAB PAPR standard tömlővel, 850 mm-es
ESAB PAPR hosszú tömlővel, 1000 mm-es

Szabványok:
A gyártó utasításainak megfelelően történő használat esetén a Savage A40 Air és a fent felsorolt
ESAB PAPR egységek megfelelnek az EN 12941:1998+A2:2008 szabványnak.
A CE vizsgálatot végezte: BSI Group, Egyesült Királyság (0086 értesítési szervezet száma)
A hegesztősisak felvétele:
• A fejpánt az utasítások szerint állítható be a sisakhoz mellékelt útmutatóban ismertetett
módon.
• Illessze a fejpántot a fejére, és szorítsa meg a racsnit
a fejpánt hátsó részén lévő kerék az óramutató járásával megegyező irányba történő
forgatásával.
• Helyezze el a fejrész elején az arctömítést, és szorítsa meg a pántot.
• Győződjön meg róla, hogy a fejvédőt a lehető legjobban lehúzta a fej hátsó részén.
• Szükség esetén egy másik személy segítségét is kérheti a legjobb illeszkedés és a lehető
legkisebb hézag biztosítása érdekében.
FONTOS MEGJEGYZÉS: A felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a felhasználó
arcához az arctömítés pántja a felhasználó füle előtt ér hozzá, és nem takarja el a felhasználó
fülét.
Tárolás és szállítás:
Ha nem használják, valamint szállítás közben a sisakot és a PAPR egységet az eredeti
tárolójukban vagy más hasonló tárolóban kell tárolni, úgy, hogy közvetlen napfénytől védve
legyenek, ne érintkezzenek oldószerekkel, és ne sérüljenek meg kemény
felületekkel/tárgyakkal való fizikai érintkezés miatt. Ne tárolja 0 °C alatti vagy +40 °C feletti
hőmérsékleten, illetve 75% RH feletti relatív páratartalmú helyen.
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Pótalkatrészek:
Savage A40 Air hegesztősisak
1. Fej-/arctömítés
2. Fejrész légcsatornával

1

0700500405
0700500404

2

Egyéb sisakpótalkatrészek a sisak használati utasításában találhatók
A PAPR pótalkatrészei az alábbi táblázatban találhatók:
Rendelési sz.
0700 002 303
0700 002 304
0700 002 305
0700 002 306
0700 002 307
0700 002 308
0700 002 309
0700 002 310
0700 002 311
0700 002 312
0700 002 313
0700 002 314

Leírás
Proban tömlőburkolat, hosszú
Proban tömlőburkolat,
standard
Levegőtömlő, standard
Levegőtömlő, hosszú
Kényelmes öv
Motoregység
P3 szűrő
Pk 5 előszűrő
Intelligens töltő
Akkumulátor
Akkumulátor HD
Rugalmas tömlő

Megjegyzés
1000 mm
850 mm
850 mm
1000 mm
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