
3MSafety.nl/switchprotection
3MSafety.be/switchprotection

3M Personal Safety Division
3M™ E-A-R™ Switch Protection oordoppen

Aanmeetinstructies
De 3M™ E-A-R™ Switch Protection oordoppen worden geleverd met oortips in drie maten (small, medium, large). De 
gebruiker kan eenvoudig schakelen tussen Normal Protection-modus en Awareness-modus. Raadpleeg uw leidinggevende, 
uw veiligheidskundige of 3M voor advies bij het kiezen van de maat die het best bij uw gehoorgang past.

De 3M™ E-A-R™ Switch Protection 
oordoppen bieden u de mogelijkheid 
eenvoudig tussen twee standen te 
schakelen.

Normal Protection-modus
Wanneer u op de knop van de tuimelschakelaar met het 
3M-logo drukt, werkt het apparaat als een conventionele 
oordop tegen stabiel lawaai. 

Awareness-modus
Wanneer u op de CAE-knop drukt, staat het apparaat 
in de Awareness-modus en laat het gedeeltelijk 
geluidsgolven door terwijl het u nog altijd bescherming 
biedt tegen impulsgeluid. Dit verhoogt uw 
omgevingsbewustzijn.
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Gebruik de wijsvinger om de oorbeugel in de oorschelp 
te drukken en te buigen om te zorgen dat de oordop 
goed op zijn plaats blijft zitten.

Steek de oordop in de gehoorgang terwijl de oorschelp 
met de andere hand naar buiten en naar boven wordt 
getrokken. Let erop dat de tuimelschakelaar in een 
verticale positie staat.
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De E-A-R Switch Protection Oordoppen zijn klaar om 
getest te worden op pasvorm. We raden u aan gebruik 
te maken van het 3M™ EARfit™ Dual-Ear Validation 
System voor het meten en documenteren van de 
Personal Attenuation Rating (PAR) van individuele 
medewerkers, als integraal onderdeel van het 
gehoorbeschermingsprogramma.

Als de oorbeugel of de oordop niet goed past, kan hij 
verwijderd worden en opnieuw ingebracht. Voor een groter 
comfort draait u de oordop zachtjes rond om de hechting 
te verbreken voordat u hem uit de gehoorgang verwijdert. 
Waarschuwing: Snel verwijderen van de oordop kan het 
oor beschadigen. Het wordt afgeraden de oordoppen te 
verwijderen door aan het koord te trekken.

Als de oordop correct is aangebracht, dient de oorbeugel 
volledig in de oorschelp te zitten en mag hij er nergens 
uitsteken.

Let erop dat de oordop die met een L is gemerkt voor het 
linker oor wordt gebruikt en de oordop met de R voor het 
rechter oor. Let erop dat de oorbeugel ten opzichte van 
de tuimelschakelaar wordt gepositioneerd zoals afgebeeld.

Gaarne recyclen.
3M, E-A-R en EARfit zijn handelsmerken van 3M 
Company. ©3M 2016. Alle rechten voorbehouden.
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Reinigen en ontsmetten
Deze oordoppen zijn herbruikbaar en dienen gereinigd te worden met alleen zachte zeep en warm water. Laat ze drogen op kamertemperatuur. Dompel de tuimelschakelaar niet 
onder in water aangezien het filter daardoor verstopt kan raken. Gebruik geen alcohol of andere ontsmettingsmiddelen want die kunnen de oordoppen beschadigen. Gebruik geen 
hitte om het product te drogen. Onderdelen van harde kunststof mogen schoongewreven worden. Vervang het product wanneer er enig teken van schade is.


