ZEM-31

gehoorbeschermer

Laat horen wat je moet horen
Beschermt tegen schadelijk geluid

Instructie aandachtig lezen aub!
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1. Plaats de ZEM met de schuim manchetten in de ooropening.
2. Draai de ZEM een kwartslag naar voren en terug, zoals aangegeven.
Dit zorgt voor een optimale aansluiting van de manchetten.
3. Duw met beide handen de bovenkanten van de buizen naar het hoofd,
tot dat de verbindingsbuis lichtjes op het hoofd rust.
U zal nu een aanmerkelijke demping van het geluid ervaren, gelijk verdeeld over lage en hoge
frequenties. Dat betekent dat er een goede afsluiting is gemaakt en de ZEM optimaal werkt.
Niet aanbevolen voor kleine oor openingen (minder dan 11 mm in diameter).
Schuim Manchetten ~ controleer voor elk gebruik
Vervang de manchetten als een goede aansluiting niet meer gemaakt kan worden.
Advies: vervang de manchetten bij normaal gebruik telkens rond de 100 uur.

Schoonmaken & Opbergen
Reinig de manchetten en ZEM regelmatig met een schone vochtige doek, zachte zeep en water
en veeg het droog. Niet in de buurt van een warmtebron houden. Schone manchetten zijn bestand tegen schimmel, meeldauw of bacteriën.
Bewaar de ZEM droog en stofvrij. Tussen gebruik door kan de ZEM om de nek gedragen worden,
in een (borst)zak of bijgeleverde hoes.
Belangrijk
Gehoorbescherming dient gebruikt te worden bij geluidsbelasting boven een gemiddelde van
80dB/8uur/dag. En zeker bij piekbelasting, gezien de hogere impact (5 tot 16 dB meer, afhankelijk van de bron) ~ Neem altijd de tijd om de ZEM met aandacht op te zetten ~ Deel om
hygiënische redenen het gebruik van de ZEM nooit met anderen ~ Geef de oren na gebruik een
poosje rust in een rustige omgeving om zich weer aan te passen, vooral na langdurig gebruik ~
ZEM ~ algemene voordelen
Goede spraakverstaanbaarheid ~ Goede waarneming van waarschuwingssignalen! ~ Geschikt
voor muzikale intonatie ~ Geen irritatie van het gehoorkanaal ~ Geen ‘druk’ op het oor ~ Geen
oorsmeer problemen ~ Geen zweten rond het oor ~ Minder stress, veiligheid & concentratie
verhogend ~ Lichtgewicht ~
ZEM-31 ~ extra bescherming
Extra geschikt bij intense geluidsbelasting met veel lage en midden frequenties ~ Luide akoestische muziek in harde akoestiek ~ Versterkte muzieksituaties ~ Pianostemmen ~ Algemeen
gebruik & ‘heavy duty’: machines bedienen, auto rijden, schietlawaai enz.
Gemiddelde demping ZEM-31: NRR 31 DB / Gewicht: 48 gram
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U.S. Patent 5.824.967 De gebruiker dient alle instructies op te volgen. Niet opvolgen van de instructies kan leiden tot
verminderde werking en eventueel gehoorschade.

Bestellen & Informatie ~ oorbewust.nl ~
Preventie is: ‘Zachter aan de Bron’ & ‘Doseren van de Geluidsbelasting’
Kan dat niet? Gebruik dan Gehoorbescherming!
Niet ‘overbeschermen’ of te veel stilte zoeken bij tinnitus of hyperacusis.

