
EN 12941 
RESPIRATORY PROTECTION DEVICE - 
POWERED FILTERING DEVICE 
INCORPORATING A HELMET OR A 
HOOD. CLASS TH1 DEVICE

IMPORTANT - This manual must be read 
and fully understood before any product 
from the PowerCap® Range is used. 
This manual must be retained for  
future reference.

POWERCAP® ACTIVE™

POWERED RESPIRATOR UNIT

BRUGERVEJLEDNINGDA



1. UDPAKNING OG EFTERSYN: Følgende elementer skal være indeholdt i kassen:

2. OPBEVARING: Under transport og når PowerCap® Active™ ikke er i brug, skal den opbevares i emballagen eller en anden egnet beholder. PowerCap® Active™ uden for 
direkte sollys, ikke i kontakt med opløsningsstoffer og på en sådan måde, at den ikke kan pådrages skade via fysisk kontakt med hårde flader. Opbevaringstemperaturen skal være 
mellem 5 °C og 40 °C og den relative fugtighed skal må ikke være højere end 75 %. Under opbevaringen skal strømledningen være koblet fra PowerBox™ batteripakken.

Montering af visiret - PowerCap® Active™ Lite: 
1. Fjern det gamle visir ved at løsne det fra Velcro®-delene på indersiden af skyggen.
2. Tilpas Velcro®-delene på visiret med Velcro®-delene på indersiden af skyggen, idet det sikres, at visiret er centreret. Tryk Velcro®-delene sammen, og forvis dig om, at visiret 
sidder godt fast på undersiden af skyggen.

Kontrol af batteri og luftstrøm: PowerCap® Active™ har en minimal design strømningsrate på 140 l/min. For at 
kontrollere batteriopladningen og luftstrømmen skal filtrene være monteret, og visiret skal være fjernet. Afmontering 
af visiret for kontrol af luftstrøm er kun relevant for Nn-Impact Powercap (se ‘montering/afmontering af visir’). 
a. Når visiret er fjernet, indsættes hankonnektoren for enden af PowerCap® Active™'s “strømkabel”  
i hunkonnektoren på PowerBox™'s batterikammer.
b. Tænd for enheden ved brug af kontakten, der sidder på PowerBox™ batterienheden. Luftstrømningen vil nu 
begynde. Det er nu nødvendigt, at kontrollere, at luftstrømmen er tilstrækkelig, og de følgende kontroller skal 
udføres jævnligt med filterne monteret og altid før brug af PowerCap® Active™:-

4. BRUG AF PowerCap®: Enhed: PowerCap® overholder TH1P kravene i EN12, der yder beskyttelse mod fine, ikke-giftige fibre, røg og støv. Driftstemperaturen skal være 
mellem 5 °C og 40 °C og den relative fugtighed må ikke være højere end 75 %.
Filtre: De medfølgende filtre er af typen højeffektive sub-micron partikel, og leveres parvis. De filtrerer de fleste partikeltyper, såsom støv, sporer, tåge og røg, men i lighed med alle 
filtre kan de ikke filtrere alle partikler, der findes i luften. De filtrerer ikke gasser, dampe eller giftige substanser.
• Filterets levetid afhænger først og fremmest af mængden og størrelsen af kontamineringen i området, hvor det anvendes og tiden anvendt i dette område. Filterne skal jævnligt 

efterses. Sørg for, at de bliver korrekt placeret, og fjern forsigtigt eventuel synlig stor overfladekontaminering for at forlænge deres levetid. Filterne må ikke vaskes og tåler ikke 
at blive våde. En lav luftstrømningsaflæsning (indikator i det røde område) angiver, at nye filtre er påkrævet.

Montering og udskiftning af filtre: Udskift kun med et originalt par 
udskiftningsfiltre leveret af JSP Ltd eller deres forhandlere.
Filterne er mærket som på dette billedeksempel:

Batteriopladning: Ved modtagelse af enheden, skal du aflade batteriet helt og derefter oplade det i 16 timer 
for at opnå maksimal kapacitet. Næste opladningscyklusser skulle så tage 8 timer. Hvis enheden er helt afladet 
eller ikke har været anvendt i længere tid, er det tilrådeligt at gentage denne 8-16 timers opladningscyklus. 
En reduceret opladningstid vil reducere tiden, som PowerCap® kan fungere ved den ønskede strømningsrate. 
Opladeren har en LED, der lyser rødt under opladning og grønt når fuldt opladet. Batteriet har en beskyttelse 
mod overopladning og tager ikke skade af at blive opladet i længere tid end 8 timer. 

3. FØR BRUG: PowerCap® Active™ bruger JSP’s PowerBox™ batterisystem. Batterierne leveres med lidt 
resterende opladning. Enheden må ikke bruges, før batterierne er helt afladede. Batteriet har en sikkerhed 
mod for stor afladning, og vil blive afskåret, når det er afladet, derefter skal der udføres en fuld 16 timers 
opladning. En 8 timers (natten over) opladning vil give 8 timers drift af PowerCap® Active™. 
Oplader basedelen sidder bag på PowerStation™ opladerblokken.
• Batteriet kan oplades, mens det stadig er sluttet til hjelmen. 
• Batteriet kan oplades, mens det koblet fra hjelmen.
• PowerBox™ reservebatterier kan fås hos JSP Ltd. eller deres forhandlere.

Bemærk: PowerCap® Active™ giver også beskyttelse ifølge EN 812, BumpCap standarden. 
Det skal bemærkes, at den specielle liste til denne beskyttelse udgør en integral del af hjelmens struktur. Kontrollér, at “HardCap A1+” listen er monteret i hjelmen før brug.

Element PowerCap® Active™ Lite PowerCap® Active IP™
Hjelmen leveres med fast stødliste 3 3

PowerCap® Active™ drivenhed 3 3
Visir i 1 mm polycarbonat 3
Visir i 0,35 mm polycarbonat 3
PowerBox™ batteripakke 3 3
PowerStation™ oplader 3 3
Intelligent Li-Ion oplader 3 3
Luftstrømstester 3 3

Hold filteret mod dig selv, drej mod uret, og løft bort fra motorhuset. 
Udskiftning foretages i omvendt rækkefølge. Sørg for, at filterets 
og motorhusets kontaktflader er rene; sørg for, at der ikke falder 
støv eller fremmedlegemer ned i motorhuset. Skub og drej med fast 
hånd de nye filtre på plads. Kontrol igen luftstrømningen før brug, 
når de nye filtre er monteret. Hvis filterne ikke er korrekt monteret, 
vil filtereffektiviteten være betydeligt nedsat. Afmontering Udskiftning

DA

b.1 Omvend (vend op og ned på) PowerCap® Active™, og montér den leverede luftstrømsindikator over 
luftudgangen indvendigt i kanten af Visor Carrier for at sikre en god tætning. Undgå at placere hænderne eller 
andre mulige forhindringer over de to filterindgange.
b.2. “Flap”-indikatoren i luftstrømsenheden skal bevæge sig ind i det “grønne område”, hvilket betyder, at der  
er passende luftstrøm til at PowerCap® kan blive brugt. 
b.3. Hvis ingen luftstrøm eller kun lidt luftstrøm vises ved at flappen bevæger ind i det “røde område”, skal du 
først kontroller tilstanden af batterimonteringen eller batteriopladningen. Hvis der stadigvæk ikke er nogen eller 
kun lidt luftstrøm, skal du ikke bruge PowerCap®, men kontakte JSP Ltd for at få yderligere vejledning.



Montering af ansigtstætningsbelægning: Belægningen fastgøres 
på siden af visiret og stikkes ind bag hjelmens kant. Belægningens 
kant skal trykkes mod Velcro®-båndet ned langs med visirkanten. 
Belægningen skal se ud som på billederne, når den er korrekt påsat.

Tilpasning efter brugeren: Når det er kontrolleret, at luftstrømmen er tilstrækkelig, 
som beskrevet ovenfor, sættes PowerCap® Active™ på hovedet. Det er vigtigt, at 
kanttætningen på indersiden af visiret slutter tæt til mod ansigtssiden. Brugerens hage 
skal hvile på nederste cirkulære del af tætningsbelægningen, og dermed få siderne af 
pakningsbelægningen til at folde ind over sig selv.

Juster størrelsesbåndet bag på hjelmen,  
så den slutter tæt og fast til hovedet.

Montering af visiret - PowerCap® Active IP™: 
1. Fjern det gamle visir ved først at trække midterstiften ud af alle fire tryknitter omkring holderen, og fjern derefter de udvendige muffer.
2. Træk beskyttelsesfilmen tilbage langs med øverste kant i begge sider af det nye visir. (BEMÆRK: For at forhindre fingeraftryk på visiret, skal du lade resten af filmen være på plads).
3. Ved brug af de nye medfølgende nitter fastgøres venstre side af visiret til venstre side af visirholderen. Kontrollér, at nitten går helt igennem på begge sider af holderen.
4. Gentag ovenstående fremgangsmåde for alle fire nitter omkring visirholderen, det kan være nødvendigt at manipulere visiret for at opnå tæt forsegling omkring visirets øverste kant.
5.  Til sidst fjernes resten af beskyttelsesfilmen, og skumbelægningen fastgøres igen til Velcro® båndene.

1. 3.

Almindelig brug: Batteripakken på PowerCap® 
Active™ er designet til at blive monteret på de 
støbte ringe, der er hæftet til bagsiden af hjelmen.

PowerBox™ kan let fjernes 
for opladning eller udskiftning 
med en fuldt opladet enhed for 
at give mulighed for udvidede 
skifteholdsarbejde. Skub 
PowerBox™ enheden opad, 
idet den frakobles fra  
de støbte ringe.

Når den ikke er i brug, skal batterierne slås fra og/eller stikket skal frakobles for at bevare batterierne. Undgå opbevaring af batterikammeret ved lave temperaturer, 5 °C eller 
derunder, da dette har en skadelig virkning på batteriernes kapacitet og kan føre til ydelse med “lav strømning”.

5. UDSKIFTNING AF DELE, RENGØRING OG DAGLIG BRUG: Under normale forhold og når jævnlig vedligeholdelse overholdes, skulle PowerCap® motorenheden kunne holde 
i 2 - 3 år, andre dele har behov for at blive udskiftet, som beskrevet i det følgende. Før brug af PowerCap® Active™ skal brugeren kontrollere alle komponenterne, og forsikre sig 
om, at de er klar til brug. Hvis der er dele, der skal udskiftes, følges anvisningerne i det følgende.
Reservedele kan fås fra den originale forhandler eller ved at kontakte producenten. Der kan fås reservedele for alle udskiftningsdele; nogle dele kræver, at enheden returneres. 
Kontrollér altid luftstrømsniveauet før brug, ved brug af medfølgende luftstrømsindikator.

Udskiftning/vask af 
respiratorhjelmen: Hjelmen kan 
let tages af drivenheden, mens 
alle andre dele forbliver på. Kobl 
PowerBox™ fra strømkablet. Fjern 
PowerBox™ fra dens støbte løkker. 
Før strømkablet gennem kanalen  
i siden af hjelmen.

Spred forsigtigt begge stænger på øverste de på visirholderen fra 
hinanden, indtil drivenheden og visirmodulet kommer fri.

Udskiftning af ansigtstætningsbelægning:
Tag belægning væk fra Velcro® hele vejen rundt om visiret. For at 
sætte en ny belægning på hjelmen, omvendes proceduren ovenfor, 
idet der startes med og arbejdes udad fra midten af visiret  
og belægningen.

Når PowerBox™, drivenhed og visirmodul er blevet fjernet, fjernes hjelmens stødliste ved at udfolde frotté svedbåndet. Hjelmen 
kan maskinvaskes ved 40 °C. Hvis dele på hjelmen skal udskiftes, må de kun udskiftes med originale reservedele leveret af JSP 
Ltd eller deres forhandlere. Under samlingen igen, skal du sikrer, at stødbelægningen forbliver mellem bagsiden af den stive 
forhøjning og brugerens hoved, og at den bliver dækket af frottésvedbåndet.

Sådan udskiftes drivenheds og visirmodulet; udfør ovenstående procedure i omvendt rækkefølge, idet det sikres, at hverken strømkablet eller tætningsbelægningen kommer 
i klemme mellem drivenheden og hjelmens skygge - Strømkablet forbliver oven over skyggen. Tætningsbelægningens ender går under skyggen. Sørg for at drivenheden og 
visirmodulet sidder godt på plads i fordybningen i hjelmens skygge, og at låsekrogene på hjelmskyggen sidder godt fast på drivenhedens kroge.

Rengøring af hjelmen og huset:
Motor/filter-huset må kun rengøres 
med en let fugtig klud og mildt 
sæbevand. Man skal være meget 
forsigtig for at undgå, at væsker 
trænger ind i motor/blæser-modulet 
eller beskadigelse/fugtiggørelse af 
indersiden af filterne.



6. SIKKERHEDSFORSIGTIGHEDSREGLER: 
• PowerCap® Active™ må kun anvendes i situationer hvor EN 12941:TH1 og EN 812 er gældende. 
• PowerCap® Active™ giver ikke beskyttelse mod virkninger fra faldende eller projicerede genstande, eller bevægelse af ophængt last. 
• PowerCap® Active™ må ikke bruges i stedet for en industriel sikkerhedshjelm som specificeret i EN 397. 
• Før brug skal vejledningen inde i PowerCap® Active™ samt denne vejledning læses og forstås.

ADVARSLER!
• DETTE APPARAT MÅ IKKE BÆRES MED BLÆSERENHEDEN SLÅET FRA. 
• NÅR DEN ER SLÅET FRA, KAN DER OPSTÅ EN HURTIG OPBYGNING AF KULDIOXID OG NEDBRYDNING AF ILTEN.
• NÅR DEN ER SLÅET FRA YDES DER INGEN ÅNDEDRÆTSBESKYTTELSE.
• APPARATET MÅ IKKE ANVENDES I EKSPLOSIVE ELLER ILTFATTIGE ATMOSFÆRER.
• VED HØJE ARBEJDSRATER KAN TRYKKET I ENHEDEN BLIVE NEGATIVT UNDER HØJESTE INDÅNDINGSSTRØM. 
• BRUG AF APPARATET VED HØJ VINDHASTIGHED KAN PÅVIRKE FILTRERINGSEFFEKTIVITETEN. 

PowerCap® Active™ er ikke designet til brug i atmosfærer, der er umiddelbart farlige for brugerhygiejne eller helbred, der har et iltindhold på mindre end 19,5 %, der indeholder 
gasser eller giftige substanser eller er af ukendt sammensætning. 
• PowerCap® Active™ MÅ IKKE bruges i eksplosiv atmosfære. •  PowerCap® Active™ MÅ IKKE udsættes for åben ild eller gnister. •  PowerCap® Active™ MÅ  
IKKE bruges i indelukkede rum eller områder med dårlig ventilation. •  Produktet MÅ IKKE ændres eller modificeres på nogen måde. •  Dele i bevægelse MÅ 
IKKE berøres. •  Der MÅ IKKE komme vand eller andre væsker ind i motorhuset eller batterikammeret.
PowerCap® Active™ Lite: Visiret er en letvægts konstruktion, og det yder ikke en høj grad af øjenbeskyttelse. I situationer hvor øjnene er udsat pga. projicering (for eksempel 
under af græsklippemaskine) skal der også bæres godkendt type af sikkerhedsbriller på normal måde “under PowerCap® Active™”, f.eks. bag visiret. PowerCap® Active™ 
luftstrømmen medvirker til at forhindre “tildugning” af både briller og visiret.
PowerCap® Active IP™: Visiret er fremstillet af polycarbonat og er blevet testet iht. EN166, standarden for personlig øjenbeskyttelse. 
Som påkrævet af EU sundheds og sikkerhedskrav gøres brugeren opmærksom på, at enheden kan, når den kommer i kontakt med brugerens hud, forårsage allergiske reaktioner 
på overfølsomme personer. Hvis dette er tilfældet skal brugeren forlade fareområdet, fjerne enheden og søge læge.

7. GARANTI:
PowerCap® Active™ har 12 måneders garanti fra købsdatoen for mekaniske eller elektriske defekter. Virksomheden påtager sig inden for den specificerede periode at ombytte 
eller reparere evt. defekte dele uden gebyr. Alternativt og helt efter eget skøn kan virksomheden udskifte dem.

Denne garanti er underlagt følgende betingelser:- PowerCap® Active™ har kun været brugt til det formål, som den er beregnet til. PowerCap® Active™ har ikke været misbrugt, 
udsat for ulykke, ændring eller reparation. 
N.B. Ved garantikrav, bedes du kontakte forhandleren, hvor du har købt PowerCap® Active™.

Denne garanti dækker ikke normalt slid. Denne garanti påvirker ikke dine juridiske rettigheder. Denne garanti gælder kun i UK.

8. BATTERIOPLYSNINGER:
 
PowerCap® Active™ Lite & PowerCap® Active IP™:
 
Batteritype: Lithium-ion
2 x 3.7 V 1900 mah

Mærke Betydning

EN812: ---- Europæisk standardnummer for industri BumpCaps og udgivelsesår

EN166: ---- Europæisk standardnummer for øjenbeskyttelse og udgivelsesår

EN166 1 3 B 1 = Optisk kvalitet (høj)
3 = Væskedråber
B = Middel energipåvirkning mod partikler med høj hastighed.

EN12941: ---- Europæisk standard for el-drevne filtrerende åndedrætsværn  
og udgivelsesår.

A#: ---- Ændring til europæisk standard og dens udgivelsesår

9. MÆRKNING:

Batteripakken skal bortskaffes 
ifølge de gældende lokale 
bortskaffelsesbestemmelser. 
Batterierne må ikke bortskaffes sammen 
med almindeligt husholdningsaffald.
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