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1. Introduksjon
1.1 Zeta G200 og G200x
Slipehjelmene Zeta G200 og G200x er utviklet for sliping, 
overflatebehandling og inspeksjon. De er ikke ment for 
bruk i sveiseapplikasjoner eller under sandblåsing. 

Sveisehjelmene Zeta G200 og G200x beskytter brukernes 
øyne og ansikt. Zeta G200x-modellen har også integrerte 
LED-arbeidslys. 

1.2 Om denne håndboken
Les denne håndboken nøye før du tar i bruk utstyret for 
første gang. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsin-
struksjonene.

Merk Gir brukeren informasjon som er 
spesielt viktig.

Forsiktig Beskriver en situasjon som kan 
føre til skade på utstyret eller 
systemet.

Advarsel Beskriver en potensielt farlig 
situasjon som kan resultere i 
personskade eller dødelig skade.

1.3 Ansvarsfraskrivelse
Alt er gjort for å sikre at informasjonen i denne håndboken 
er nøyaktig og fullstendig, men vi tar ikke ansvar for even-
tuelle feil eller mangler. Kemppi forbeholder seg retten til 
når som helst å endre produktspesifikasjoner uten forvar-
sel. Ikke kopier, lagre, reproduser eller overfør innholdet i 
denne håndboken uten forhåndsgodkjenning fra Kemppi.

2. Sikkerhet

  Advarsel:
• Det er strengt forbudt å bruke annet enn deler el-

ler tilbehør fra Kemppi sammen med Kemppis per-
sonlige verneutstyr. Hvis du ikke overholder denne 
sikkerhetsforanstaltningen, kan det oppstå alvorlig 
helseskade.

• Vi anbefaler å skifte ut hjelmen etter 5 år. Levetiden 
avhenger av ulike faktorer som bruk, rengjøring, opp-
bevaring og vedlikehold. Inspiser hjelmen før hver 
bruk. Skift ut skadde eller slitte deler. 

• Bruk alle justeringsmulighetene for å oppnå maksi-
mal beskyttelse.

• Bruk aldri et oppskrapet eller skadd visir.
• Materialer som kan komme i kontakt med brukerens 

hud, kan forårsake allergiske reaksjoner hos personer 
med allergi.

• Bruk dette produktet kun innenfor temperaturområ-
det -5... +55 °C.

• Produktet er ikke beregnet for bruk i miljøer med ek-
splosjonsfare.

• Hjelmen gir ingen beskyttelse mot eksplosive enhe-
ter eller etsende væsker.

• Hjelmen gir designet beskyttelse mot høyhastig-
hetspartikler kun ved romtemperatur (EN166 beteg-
nelse B) og kun når alle hjelmkomponenter er riktig 
festet, som beskrevet i håndboken.

• Når hjelmen brukes over briller, kan disse overføre ef-
fekten av høyhastighetspartikler og dermed utgjøre 
en fare for brukeren.

• Hvis merkingens symboler ikke er felles for de ulike 
delene av verneutstyret, skal det laveste beskyttelse-
snivået gjelde for hele verneutstyret.

3. Deler 1

1.  Slipevisir
2.  Hodereim, justerbar
3.  Svettebånd, vaskbart
4.  Strammejustering for åpning/lukking
5.  Li-ion-batterienhet for LED-arbeidslys (kun modell 

G200x)
6.  LED-arbeidslys (kun modell G200x)
7.  Avstandsglidejusteringer (koble hodereimen til 

hjelmen og juster avstanden mellom hjelmen og 
ansiktet)

8.  Synsvinkeljustering

4. Bruke hjelmfunksjonene
4.1 Ta i bruk 2

1.  Juster hjelmen etter hodet ditt:
A. Bruk de øvre reimene til å justere hvor dypt 

hjelmen sitter (c).
B. Bruk avstandsglidejusteringen for å endre 

avstanden mellom hjelmen og ansiktet (b). 
Forsikre deg om at hjelmen sitter behagelig så 
nær ansiktet som mulig, og at begge sider er 
likt plassert.

C. Vri på rattet bak for å stramme og feste 
hodereimen (a).

2.  Vri på synsvinkeljusteringen for å vippe synsvinkelen 
opp eller ned. (d)

3.  Juster hjelmens åpne-/lukkestramming om 
nødvendig (e).



4 © Kemppi Oy 2023

NORSK

4.2 Bruke arbeidslys (G200x) 4
Hjelmen Zeta G200x har LED-arbeidslys som drives av en 
oppladbar li-ion-batterienhet på halsreimen.

1.  Trykk på batteritestknappen på batterienheten for å 
sjekke batterinivået.

2.  For å lade fjerner du batterienheten fra hjelmen og 
lader batteriet ved hjelp av enhetens USB-C-kontakt 
og ladekabel (lader følger ikke med produktet).

3.  Sett batterienheten inn i batteriholderen i 
hodereimen, og koble LED-arbeidslyskabelen til den.

4.  Bruk AV/AUTO/PÅ-velgeren for å slå lysene på og av. 
AUTO-modus slår av lysene under lyse forhold (f.eks. i 
dagslys) og deretter på igjen.

Forsiktig: Bruk aldri en skadd batterienhet.

LED-lysbatterienheten er ikke vanntett. Unngå 
eksponering for ekstreme temperaturer, direkte 
sollys, fuktighet, sand og støv.

Hold øye med batterienheten mens du lader. 
Hvis batterienheten blir varm, ryker eller det er 
synlige deformering i batterienheten under la-
ding, stopper du ladingen umiddelbart.

5. Skifte ut deler
5.1 Demontere hodereimen 1   
1.  Trykk og hold inne avstandsglidejusteringen (7).
2.  Skyv hodereimskontakten fremover og ut av 

avstandsglidejusteringen.

5.2 Feste hodereimen 1  
1.  Plasser hodereimskontakten foran 

avstandsglidejusteringen (7).

2.  Trykk ned glidejusteringsknappen mens 
du skyver hodereimkontakten gjennom 
avstandsglidejusteringen.

3.  Skyv hodereimkontakten på plass, slik at 
glidejusteringspinnen låses inn i ett av sporene i 
hodereimkontakten.

4.  Juster avstanden mellom hjelmen og ansiktet ditt.

5.3 Skifte ut slipevisir 3

1.  Slik demonterer du slipevisiret: Løsne hjelmens 
fester ved å trekke låseklipsene innover og trekke ut 
slipevisiret (a).

2.  Slik monterer du slipevisiret: Plasser visirets klips 
i hjelmens fester (b), og lås hjelmens fester ved å 
trykke dem oppover (c). Forsikre deg om at også de 
nedre festene klikker ordentlig på plass (d).

6. Vedlikehold
Inspiser hjelmen etter hver bruk. Skift ut slitte eller skadde 
deler.

6.1 Rengjøring
• Rengjør slipevisiret med mild såpe, lunkent vann og 

en myk klut.
• Ta av og vask svettebåndet om nødvendig.

7. Tilleggsutsyr for trådmater
Oppbevar Zeta-hjelmen i et miljø med temperatur mellom 
-20... +50 °C og ved en luftfuktighet < 80 % Rh.

Oppbevar og transporter hjelmen og tilbehøret i den origi-
nale posen eller pakken.
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8. Tekniske data
Slipehjelm Zeta G200/G200x

Samsvar med standarder: Direktiv 2016/425

EN 166:2002-04, Personlig øyebeskyttelse, spesifikasjoner 

AS/NZS 1337.1:2010

Typeinspisert av: ECS GmbH. Hüttfeldstraße 50, 73430 Aalen, Tyskland.  
Sertifiseringsorgan nr. 1883.

SAI Global Certification Services Pty Limited. 680 George Street,  
Sydney NSW 2000, GPO Box 5420 Sydney NSW 2001, Australia.

CCQS UK Ltd, 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW, UK.  
Godkjenningsorgan nr. 1105.

Produsent: Kemppi Oy PL 13, Kempinkatu 1, 15801 Lahti, Finland

Driftstemperatur: –5 til +55 °C

Anbefalt luftfuktighet ved bruk: < 80 % Rh

Oppbevaringstemperatur: –20...+50 °C

Materialer: Plast: PA, PP, PC, ABS, POM

Svettebåndmateriale 100 % bomull, polstring skumplast

Vekt: Zeta G200: 345 g, Zeta G200x: 485 g 

LED-arbeidslys Kun Zeta G200x

Battericelletype: Li-ion 3,65 V, 4 Ah, 14,6 Wh, oppladbar

Type ladekontakt: USB-C

Batterilevetid: 8 timer

Batteriladetemperatur: 0...+45 °C

9. Merking på hjelm og glass
KMP Produsentens ID
1 Optisk klasse

B Symbol for mekanisk styrke
CE CE-merking (samsvar med EU-standard) 
UKCA UKCA-merking (samsvar med UK-standard)
EN 166 Standardreferanse

10. Bestillingskoder
Del Bestillingskode

Hodebånd SP009023

Svettebånd, 2 stk. SP9873018

Polstring til komfortbånd, 5 stk. SP013231

Slipevisir klart, 5 stk. SP022580

Avrivningsfilm, 10 stk. SP024085
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