Technikai lap
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CONIC200 (VENITEX CONIC)

Kereskedelmi név:
200 PÁR FÜLDUGÓ
Méret:
Szín:
Sárga

Leírás:
200 pár egyszer használatos füldugó páranként külön műanyag zacskóba csomagolva.
Anyag:
Poliuretán hab
Használati útmutató:
A füldugót zajos környezetben mindenkor viselni kell (80dB feletti környezet), és a csillapítási mutatót a
csökkenteni kívánt környezeti zaj függvényében kell megválasztani (lásd védelmi szintek). Meg kell győződni,
hogy a füldugó megfelelően illeszkedik, az útmutatóban foglaltak szerint van tárolva és ellenőrizve.
Amennyiben a használati útmutatásokat nem tartják be megfelelően, a füldugó által biztosított védelem
jelentősen csökkenhet.
BEÁLLÍTÁS:
Győződjön meg, hogy a füldugót az útmutatóban foglaltak szerint helyezték be és viselték. Minden folyamatot
tiszta kézzel kell elvégezni:
A füldugót addig formázza az ujjai között, amíg egy nagyon vékony hengerformát nem kap. A fülcimpát húzza
meg, hogy a hallójáratba belehelyezhető legyen a füldugó, és laza csavar mozdulattal helyezze be. Tartsa
meg néhány pillanatig, majd eressze el, hogy a füldugó felvegye a hallójárat formáját.
Használati korlátok:
A megjelölt felhasználási területeken kívüli használat nem javasolt. Az alapzaj mellett (kisebb, mint 80 dB))
ellenőrizni kell, hogy a füldugó ne engedje át a zajt, ellenkező esetben helyezze be őket újra. A füldugót a
zajos környezetben állandóan viselni kell. A kivételnél ugyanazt az eljárást kell követni, mint a behelyezésnél.
Vigyázat a túl gyors kivétel a dobhártya sérülését okozhatja.
Érzékeny embereknél a bőrrel való érintkezés allergiás tüneteket válthat ki, ebben az esetben azonnal el kell
hagyni a munkavégzés helyét, és orvoshoz kell fordulni. Bizonyos vegyi anyagok káros hatással lehetnek
ezekre a termékekre. További információért keressen minket! Gyerekektől elzárva tartandó, a kis darabokat
könnyen lenyelhetik.
Tárolás:
A füldugókat száraz, fagytól és fénytől, portól, zsíros és vegyi anyagoktól védett helyen kell tárolni.
Használaton kívül eredeti csomagolásában kell tárolni. A füldugók állapotát rendszeres időközönként
ellenőrizni kell.
Tisztítás/Karbantartás:
Tisztítani nem kell, egyszer használatos.
Előírások:
A termék megfelel a 89/686. számú európai irányelvnek, különösen az ergonómiára, ártalmatlanságra és
kényelemre tekintettel, valamint az EN352.2:2002 (H=36dB, M=34dB, L=33dB, SNR=37dB) európai
szabványnak.
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