Tärkeää Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen tuotteen purkamista pakkauksesta. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa
mitätöidä takuun sekä vaarantaa oman terveytesi. Mikäli epäselvyyttä tai ongelmia ilmenee koskien laitteen sopivuutta
käyttötarkoitukseesi, ota yhteys valmistajaan tai maahantuojaan. Valmistajan yhteystiedot löytyvät käyttöohjeiden lopusta.
Pakkauksesta purkaminen Pakkauksen tulee sisältää seuraavat osat:
a) Puhallusyksikkö b) Vyö c) Pääviitta letkulla d) Ilmavirtauksen testausyksikkö
e) Laturi f) Käyttöohjeet g) Suodatin (vaihtelee mallista riippuen)
Mikäli jokin edellä mainituista osista puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään.
Hyväksynnät - Jetstream Jetstream on suunniteltu ja valmistettu EN12941:1998 mukaisesti TH2 laitteeksi. BS4275 (ohje tehokkaan hengityksen
suojaohjelman toimeenpanoon) joka suositellaan käyttäjän luettavaksi, määrittelee EN12941 TH2 laitteen tarjoavan
käytännön suojauskertoimen 20. Jetstream voi siis tarjota ainoastaan tämän tason suojan kun sitä käytetään
valmistajan suodattimien kanssa, joissa on merkinnät ”Jetstream” ja ”EN12941:1998 TH2”. Jetstream valmistetaan BS
EN ISO 9000 laatujärjestelmän mukaisesti.
Käyttörajoitukset Tätä hengityssuojainta on käytettävä kaikkia käyttö- ja turvallisuusohjeita huolellisesti noudattaen.
Kun puhallusyksikkö on pois päältä, on hengityssuoja ainoastaan vähäinen tai olematon. Kun puhallusyksikkö
sammutetaan, saattaa hiilidioksidia muodostua pääosaan ja happi katoaa.
ÄLÄ käytä laitetta kun puhallusyksikkö on pois päältä.
ÄLÄ käytä laitetta, mikäli ympäristö on epähygieeninen tai terveydelle vaarallinen, tai sen happitaso on alle 19,5% tai
siellä on tuntemattomia aineita.
ÄLÄ altista laitetta liekeille ja/tai kipinöille.
ÄLÄ käytä laitetta räjähdysalttiissa ympäristössä.
ÄLÄ käytä laitetta suljetuissa tiloissa tai tiloissa joissa on huono ilmastointi.
ÄLÄ käytä laitetta kovalla tuulella.
ÄLÄ muuta laitetta millään tavoin.
ÄLÄ koske laitteen liikkuviin osiin.
ÄLÄ poista akun suojusta, sen saa tehdä ainoastaan valmistaja.
ÄLÄ altista laitetta vedelle tai muille nesteille. Nesteitä ei saa päästää laitteen sisäosiin tai akun sisään.
Pääosaan tuleva letku saattaa joutua takerruksiin käytön aikana.
Puhallusyksikkö tulee asettaa käyttäjän päälle siten, että takertumisen mahdollisuus on pieni.
Suodattimia ei voi asettaa suoraan päähän laitettavaan osaan eikä niitä siis tule yrittää asettaa näin. Kunnollinen
hengityksen suojaus ei ole taattu, mikäli laitteen osia muokataan millään tavoin.
Erittäin raskasta työtä tehtäessä laitteen sisään saattaa muodostua alipaine voimakkaimmassa sisäänhengitysvaiheessa.
Ainoastaan pätevä ja koulutettu henkilö saa käyttää laitetta.
Jetstream ja Jetstream GV-X –mallien suodattimet eivät ole vaihtokelpoisia keskenään eivätkä sovi toisiinsa.
Suodattimia ei saa muuttaa niin että ne sopisivat muihin puhallusyksiköihin.
Käyttäjää suositellaan poistumaan saastuneelta alueelta välittömästi mikäli:
Valmistajan suunnitteleman minimi-ilmavirran (Manufacturer’s Minimum Design Flow = MMDF) varoitusääni soi.
Hengittäminen vaikeutuu. Käyttäjää alkaa pyörryttää tai olo on muuten epämukava. Laitteen jokin osa rikkoutuu.
Ilmavirta pääosaan vähenee tai pysähtyy kokonaan. Saastuttavan aineen voi haistaa tai maistaa pääosan sisällä.
Tuotteen osat, jotka ovat kosketuksissa ihoon, eivät allergisoi suurinta osaa ihmisistä. Mikäli jonkinlaisia oireita kuitenkin
ilmenee, käyttäjän tulee välittömästi poistua saastuneelta alueelta, ottaa laite pois päältä ja hakeutua lääkärin hoitoon.
Laitteen yleiskatsaus - Jetstream
Jetstream on vyöllä kiinnitettävä hengityssuojain, jossa on vaihdettava, kertakäyttöinen ja
suuritehoinen hiukkassuodatinjärjestelmä. Laite sisältää ladattavan 8 tunnin akun.
Laite varoittaa käyttäjää kun MMDF 140 l/min saavutetaan.
Laitteen laskossuodatin on kehitetty erityisesti tätä yksikköä varten. Sitä käytetään käyttäjän hengittämän ilman
suodattamiseen. Suodatin tulee vaihtaa kun se on tukkeutunut sen verran, että hälytysääni alkaa soida.

