
Skötselinstruktioner 
Allmänna skötselråd för Peltors produkter.

För att funktioner och prestanda skall motsvara produktens specifikation måste produkten skötas och användas enligt 
instruktionerna i denna instruktion och i enlighet med produktens instruktionsbok. Fel orsakade av bruk i strid mot 
denna instruktion åsidosätter produktens garanti.

Förvaring: 
Förvara inte produkten i temperaturer över +55°C, tex, bakom vindrutan i en bil eller bakom ett fönster. Förvara 
produkten i normal rumstemperatur när den inte används. Ta loss hygiensatsen mellan arbetspassen så att eventuell 
fukt torkar ur. Om produkten inte kommer att användas under en längre period skall batterierna monteras ur.

Rengöring: 
Rengör produkten regelbundet utvändigt med mild tvål och ljummet vatten. Doppa inte ner produkten i vatten då detta 
kan skada elektroniken.

Batterier: 
Det är dags att byta batterier när prestanda i produkten försämras. Dåliga batterier kan tex. medföra störningar, svagare 
ljud och sämre funktion mot externt ansluten utrustning. Tänk på att batterier är färskvara, ett oanvänt batteri som 
lagras förlorar kapacitet. Vid batteribyte skall samtliga funktioner vara frånslagna. Försäkra er om att batteriet monteras 
med rätt polaritet, detta kan annars skada elektroniken i produkten.

Hygiensats: 
Kontrollera hygiensats och i synnerhet tätningsringarna med jämna mellanrum så att inga sprickor eller ljudläckage 
finns. Byt hygiensats minst 2 gånger per år för att säkerställa funktion och komfort.

Kemiska ämnen: 
Denna produkt kan ta skada av vissa kemiska ämnen. Kontakta din återförsäljare eller 3M Peltor för ytterligare 
information.

Mikrofoner: 
Kontrollera att mikrofonskydd är hela och sitter rätt monterade på produkten. Används produkten i smutsiga miljöer 
rekommenderas användning och regelbundet byte av hygientejp  på eventuell headsetmikrofon. 
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Externt ansluten utrustning: 
Innan du ansluter extern utrustning till produkten, kontrollera att specifikationen stämmer överens med din 
Peltorprodukt. Kontakta din återförsäljare eller 3M Peltor för ytterligare information.
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