
Kidz Banz Gehoorbescherming Gebruiksaanwijzing. 
 
Model range: EP108 KIDZ gebruiksaanwijzing voor de Baby Gehoorbescherming van BANZ LTD. 
 
Doelstelling:  
Deze gehoorbeschermer is ontworpen als bescherming voor kinderen tegen luid en hard geluid zoals 
aangegeven in de onderstaande tabel.  
 
Product eisen:   
Deze gehoorbeschermers voldoen aan de eisen gesteld in de Europese regelgeving Directive 89/686/EEC 
annex II bedoeld zoals in de Europese Standaard  EN352-1:1993 
“ Gehoorbescherming Veiligheids Eisen en test methode- deel 1- : gehoorbescherming”  
 
Gebruik:  
1) zet de oor-dempers van de gehoorbeschermer in de laagste stand, zodat de beugel een maximale 
opening geeft als je de gehoorbeschermer over de oren plaatst. 
2)  Schuif de oor-dempers, links en rechts, naar boven zodat de beugel precies op je hoofd past. De 
gehoorbeschermer moet comfortabel en gemakkelijk dragen, terwijl de beugel de oor-dempers goed op 
hun plaats houdt.  
3) De oor-dempers moeten goed aansluiten tegen het hoofd.  
4) De beugel en de oor-dempers afstellen op maximale pasvorm om een zo effectieve geluid bescherming 
te verkrijgen. 
 
WAARSCHUWINGEN:  

1 Deze gehoorbeschermers behoren tot de normale maat: “range of Medium size” 
2 De gehoorbeschermers onder EN352-1 kunnen behoren tot de Medium Maat “range of medium 

size” of onder de kleine maat “range of small size” of onder de grote maat “range of large size”.  
3 De gehoorbeschermers behorende tot de medium maat “range of medium size” zijn bruikbaar 

voor de meeste personen. De gehoorbeschermers die vallen onder de kleine maat, dan wel de 
grote maat, “range of small/ large sizes”, zijn bedoeld voor personen waarbij de medium maat 
“medium range” niet van toepassing is.   

4 De gehoorbeschermer moet regelmatig worden gecontroleerd op de goede en juiste werking. 
Zet de gehoorbeschermer op, voordat je de “herrie” in gaat, en draag de gehoorbescherming 
gedurende de gehele tijd dat je in de “herrie” staat. 
Wees gewaarschuwd dat het niet (continue) dragen van de gehoorbescherming in de “herrie” 
niet de gewenste bescherming zal geven.  

5 Deze gehoorbeschermer kan gevoelig zijn voor bepaalde chemische processen en/of chemische 
stoffen.  Verdere informatie kunt u aanvragen bij de leverancier.  

6 Gehoorbeschermers, en de kussentjes in het bijzonder, kunnen bij frequent en langdurig 
gebruik slijten en of beschadigen. Vervang de gehoorbeschermer na 2 of 3 jaar bij normaal 
gebruik, of eerder als er tekenen zijn van slijtage.  

7 De zachte bekleding van de oor-dempers heeft invloed op de pasvorm, de hygiëne en de 
akoestische prestatie van de gehoorbeschermer.  

 
Frequentie (Hz) 63  125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Hoofd vermindering(dB) 15.3 9 17.2 25.7 35.2 34.9 38 36 
Stand. Afwijking (dB) 4.0 3.4 2.8 1.7 3.4 3.1 4.3 3.9 
Verw. Besch. APV (dB) 11.3 5.6 14.4 24 31.8 31.8 33.7 32.1 
SNR: 26  H:33 M:24 L:14     

 
 



Gewicht van de gehoorbeschermer = 188 gram (zonder verpakking) 
 
Reinigen:  
Schoonmaken met warm water met zeepoplossing. Niet onderdompelen.   
Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. 
 
Desinfecteren: 
De Europese richtlijn schrijft voor dat de gehoorbeschermer elke 3 maanden moet worden 
gedesinfecteerd. Elk gedeelte van de gehoorbeschermer dat in aanraking komt met de huid van de 
gebruiker moet worden gedesinfecteerd met alcohol. 
 
Opbergen: 
Bij niet gebruiken, of tijdens transport, moet je de gehoorbeschermer schoon en droog opbergen in een 
plastic zak of doosje. Gehoorbeschermer moet echt droog zijn.   
Een stevig doosje is nog beter om beschadigingen tijdens het transport te voorkomen.  
 
Europees verantwoordelijke verdeler: 

 
BANZ LTD. 
19 Lydford Business Park 
Cary Road,  East Lydford 
Somerton,  Somerset 
TA11 7HA  England (GB) 
Tel: 00 44 1963 240803 
info@babybanz.com 
 
CE  keuring: 
Notified body 0070 (keuringsinstantie) 
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE 
Avenue de Bourgogne  / B.P. 27 .  
F- 54501 VANDOEUVRE, FRANCE 
 
CE Keuring: 
Notified body 0501 ( keuringsinstantie) 
CRITT SPORT LOISIRS 
Z.A. du SANITAL, 21 Rue Albert EINSTEIN 
F-86100 CHATELLERAULT, FRANCE 
  
 
 


