
BRUGSANVISNING NR. 243 
 
SVEJSEHJEM    HN NR.  3125 
 
BEMÆRK: 
Hjelmen giver ikke grænseløs beskyttelse. Læs anvisningen nøje igennem inden brug. 
 
Svejsehjelmen er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 89/686/CEE  annex II efter                
europæisk standard prEN175:1994. 
 
OPBEVARING: 
Opbevar hjelmen i en ren og tør pose eller æske, når den ikke er i brug. 
 
BRUGSANVISNING: 
Hjelmen er udviklet til Deres personlige sikkerhed. Den bæres under hele arbejdsprocessen. Forlad 
arbejdsområdet, hvis De føler Dem svimmel, der opstår hudirritation eller hjelmen er defekt. 
 
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE: 
1. Rens i varmt sæbevand,  brug ikke skrappe rengøringsmidler, og tør med en ren klud. 
2. De dele, der kommer i berøring med huden, skal renses med alkohol. 
 
BRUGSOMRÅDER: 
Hjelmen er beregnet på at beskytte brugerens øjne og ansigt. Hjelmen er mærket med producentens            
numre og symboler., brugsområde, beskyttelseskapacitet og oplysninger, der karakteriserer    
ansigtsbeskyttelsen. 
 
Denne hjelm skal være forsynet med følgende i h.t. EC certifikat: 
 
- beskyttelseslinse, dimension 107,5 x 50 x 2 mm 
- filterlinse, dimension 107,5 x 50 x 1,8 mm 
- linsedæksel, dimension 107,5 x 50 x 2 mm 
 
Markering på rammen er mærket som : 
 
LD   - Producentens identifikation 
EN175 – Nummer på den standard, som produktet opfylder 
F – Symbol på beskyttelse mod partikler med høj hastighed, lav energi (45 m/s) 
CE – CE certifikation 
 
ADVARSEL: 
 
?? Dette produkt beskytter ansigtet mod moderate stød men er ikke brudsikker. 
?? Lav ikke om på og ret ikke på ansigtsbeskytteren,  
?? Linser, der er ridsede, gør udsynet dårligere og kan reducere beskyttelsen og bør udskiftes. 
?? Linser i forstærket naturglas bør forsynes med ekstra glas. 
?? Sørg altid for i samråd med kontrolpersonale at få den rigtige beskyttelse alt efter              

arbejdsbetingelser. 
?? De materialer, der kan komme i kontakt med brugerens ansigt, kan forårsage allergiske                 

reaktioner. 
 
EKSTRA TILBEHØR SOM KAN KØBES HOS HARALD NYBORG 
 

Vare Tekst 
321 SVEJSEGLAS MØRK T/5803+5804+3125 
322 SVEJSEGLAS KLAR T/5803+5804+3125 

 


