Care and Maintenance
3M™ Versaflo™ TR-603E-ASB Motoraangedreven Ademhalingssysteem
Om beschermd te blijven, de effectieve levensduur van het systeem te optimaliseren en de bijkomende vervangingskosten te
vermijden, is het van groot belang om de motoraangedreven ademhalingssystemen en systemen met luchttoevoer regelmatig te
controleren en te onderhouden.
Batterij
ŔŔ Moet onmiddellijk na ontvangst van het
product opgeladen worden.

Voor gebruik
ŔŔ Controleer of de batterij volledig
opgeladen is.
ŔŔ Controleer of de turbo onbeschadigd is.
ŔŔ Controleer of de ademslang onbeschadigd
is en of beide dichtingen op hun plaats
zitten aan het bajonetuiteinde. Raadpleeg
de Turbo gebruiksinstructies voor meer
informatie.
ŔŔ Controleer of het volgelaatsmasker
onbeschadigd is. Raadpleeg
de gebruiksinstructies van het
volgelaatsmasker voor meer informatie.
ŔŔ Controleer of de Turbo correct bevestigd is
aan de riem.
ŔŔ Controleer of het filter correct geplaatst is.
ŔŔ Controleer of de Turbo in de modus
‘masker’ werkt door hem te koppelen aan
de ademslang vooraleer de Turbo in te
schakelen.
ŔŔ Controleer de luchtstroom –
verwijder de ademslang en steek de
luchtstroomindicator in de motorunit.
Raadpleeg de Turbo gebruiksinstructies
voor meer informatie.
ŔŔ Controleer het alarm. Raadpleeg de Turbo
gebruiksinstructies voor meer informatie.
ŔŔ Voer een pasvormcontrole met negatieve
druk uit op het volgelaatsmasker.
Raadpleeg de Turbo gebruiksinstructies
voor meer informatie.

Na gebruik
ŔŔ (Raadpleeg de reinigingssectie van de
Turbo gebruiksinstructies voor uitgebreide
schoonmaakinformatie)
ŔŔ Er dient een persoonlijke decontaminatie
douche genomen te worden vooraleer het
systeem uit te schakelen, te verwijderen en
te demonteren.

ŔŔ De Turbo kan ook ondergedompeld
worden of in een industriële wasmachine
geplaatst worden voor reiniging mits er
schoonmaak- en opslagplugs geplaatst
worden.
ŔŔ De batterij kan ondergedompeld worden
voor reiniging indien deze voorzien wordt
van een schoonmaakdeksel.
ŔŔ Indien nodig reinigen met een schone en
vochtige doek (oplossing van water en
vloeibare huishoudzeep).
ŔŔ Laad de batterij op (indien nodig).
ŔŔ Gooi het filter weg.
ŔŔ Opslaan in een droge en schone ruimte
zonder zonlicht, hoge temperaturen en
oplosmiddelen.
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TR-632

CAUTION:
DO NOT RISK OF
FIRE AND
FOLLOW OPEN, CRUSH,
BURNS
MFG’S
HEAT ABOVE
INSTRUCTIONS.
60°C OR

31CR19/65-3
INCINERATE.

Omschrijving

Partnr.

01

3M™ Versaflo™ TR-603E-ASB Motorunit

TR-603E-ASB

02

Filterdeksel

TR-6700FC

03

Deeltjesfilter

TR-6710E

04

A1P filter

TR-6110E

05

Filterdeksel

TR-6100FC

06

Batterij met hoge capaciteit

TR-632

07

Batterijlader zonder voeding

TR-640

08

1-stations batterijlader

TR-641E

09

4-stations batterijlader

TR-644E

10

Easy-clean riem

TR-627

11

Pre-filter

TR-6600

12

Vonkenvanger

TR-662

13

Filtersluiting

TR-651

14

Kit reiniging

TR-653

15

Kit reiniging en opslag reserveafdichtingen

TR-654

16

Luchtstroomindicator

TR-972

17

Volgelaatsmasker

7900PF

Li-ion
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Bij elke filtervervanging

10

ŔŔ Controleer filter en binnenste afdichting en
vervang indien beschadigd.
ŔŔ Plaats het filter altijd op de juiste wijze in
de turbo.

Maandelijks/Jaarlijks
ŔŔ Voer alle ‘voor gebruik’ instructies uit en
maak een maandelijks verslag van deze
checks.
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Bestellen van verbruiks
goederen, reserve onderdelen
en accessoires
ŔŔ Om deze items te bestellen kunt u contact
opnemen met uw distributeur.
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Meer informatie en advies
ŔŔ Indien u verdere begeleiding wenst bij
de zorg en het onderhoud van uw 3M
Motoraangedreven Ademhalingssystemen
en systemen met luchttoevoer, raadpleeg
dan de gebruiksinstructies voor het
product of neem contact op met uw lokale
3M-vertegenwoordiger.
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18

Hoofdbandenstel met 6 banden

7893

19

Lens

7927

20

Vensterbescherming

7992

21

Neusstuk

7991

22

Houder voor ademslang

RTN-01

23

Brilmontuur

7925

24

Uitademventiel

7283

25

Servicekit ademhalingskamer

VLV-06

26

Spreekdiafragmakit

7895

27

Nekband

7883

28

Harnas knoppen met groene kop

7989

29

Ademslang

BT-50

30

Wegwerpomhulsel voor ademslang

BT-922

31

Opbergtasje

STC-01

Vervang alle beschadigde onderdelen onmiddellijk om steeds op de juiste
manier beschermd te zijn.
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3M Nederland B.V.
Personal Safety Division
3MSafety.nl

3M Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division
3MSafety.be
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Recyclen a.u.b.
3M is een handelsmerk van 3M Company.
© 3M 2016. Alle rechten voorbehouden.
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Opmerking
3M aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, rechtstreeks of voortvloeiend, die ontstaat op grond van het
vertrouwen dat wordt gesteld in de verstrekte informatie. De gebruiker dient de geschiktheid van de producten
voor hun bedoelde gebruik vast te stellen. Niets uit deze verklaring wordt geacht de aansprakelijkheid van 3M
voor de dood of lichamelijk letsel door de veronachtzaming ervan of door bedrieglijke voorstellingen uit te
sluiten of te beperken.

