Manual de utilizare
Noii ochelari Bochum
cu balama sau cu șină din aluminiu
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Curățare
Ochelarii Bochum trebuie
curățați doar cu diluant sau
cu aer comprimat.
Descriere
Noii ochelari cu zeci de
accesorii pentru o cască
rezistentă.
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Noii ocheari Bochum sunt
fabricați în 2 dimensiuni:
300x180mm ori 200x135mm.

■

Sunt disponibile două tipuri
de
accesorii
pentru
ochelarii Bochum. În mod
implicit ochelarii pot fi
prinși prin înșurubare de o
cască rezistentă cu o
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alternativ acestea pot fi
atașate
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suport
universal de vizieră cu
ajutorul unei șine de
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Dezinfectare
Ochelarii Bochum pot fi tratați
cu
dezinfectanți
slabi,
standard.
Verificări de siguranță
Înainte de a folosi ochelarii
Bochum utilzatorul trebuie să
facă o verificare de siguranță.
Măștile de protecție sau alte
piese
deteriorate
trebuie
înlocuite.
Întreținere/reparații
Întreținerea trebuie efectuată
în mod regulat.
De verificat în mod special:
■ Atașarea și potrivirea
Attachment and fit of the
■lentilelor.
■ Mobilitatea
balamalei
lenses.
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Utilizatorul este responsabil
de utilizarea corectă filtrelor
lentilelor.Următoarele aspecte
trebuie luate în considerare:
radiației
optice
■ Tipul
(radiații IR sau UV).
radiației
■ Intensitatea
(nuanța protectoare conform
EN 170 și EN 171).
■ Riscuri mecanice datorate
particulelor zburătoare.

Trebuie avut în vedere că
ochelarii Bochum nu acoperă
întreaga față, prin urmare,
Materiale utilizate (în
protecția împotriva riscurilor
funcție de model)
mecanice este limitată. În
■ Material din fir zincat
plus, în cazul sticlei, nici o
■ Coală de aluminiu 0,8mm
vizieră cu grosime de 1 mm
nu poate fi folosită.
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■ Coală de aluminiu 0,5mm
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Noilor ochelari Bochum:
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UHL CE
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vizual prevăzute de EN 166.
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extreme (EN 166).
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Acest manual se referă la
următoarele articole:
Noii ochelari Bochum cu
balama
BFKBB001
BFKBB003
BFKBB004
BFKBB007
BFKBB021
BFKBB024
BFKBB071
BFKBB072
Noii ochelari Bochum cu
șină de aluminiu
BFKBB001-1 BFKBB003-1
BFKBB004-1 BFKBB007-1
BFKBB071-1 BFKBB072-1
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