Technikai lap
SPA3 - SPA3
Kereskedelmi név:
HALLÁSVÉDŐ FÜLTOK – SNR 28 dB
Méret:
Állítható
Szín:
Kék / Fekete
Leírás:
Hallásvédő fültok PS csészékkel és szintetikus habbal. ABS fejpánt, álítható magasság. Alacsony nyomású
fülpárnák. SNR: 21 dB.
Anyag:
Csésze: Polisztirén (PS) / Párna: Hab / Fejpát: ABS
Súly: 158 g
Használati útmutató:
A hallásvédő fültok viselése zajos környezetben minden esetben szükséges (környezeti zaj 80dB felett), és a
csillapítási értéket a környezeti zaj függvényében kell meghatározni (lásd teljesítmény szintek). Győződjön
meg, hogy a hallásvédő fültok megfelelően illeszkedik, be van állítva, karbantartva és a technikai lapnak
megfelelően ellenőrizve. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltak nem kerülnek betartásra, a
hallásvédő fültok teljesítmény szintje jelentősen csökkenhet. A szemüvegkeret, a fülpárnák alá becsúszott haj
és a fej kihathatnak a hallásvédő fültok teljesítmény szintjére.
Figyelem:
Ezek a fejpántok a „középes méretű családba” tartoznak. A fejpántok megfelelnek az EN352-1 szabványnak,
és a „közepes méretű családhoz”, a „kis méretű családhoz” vagy a „nagy méretű családhoz” tartoznak. A
közepes méretű családba” tartozó fejpántok az emberek többségének megfelelnek. A „kis vagy nagy méretű
családba” tartozó fejpántokat úgy tervezték, hogy azoknak feleljenek meg, akik nem tudják a „közepes
méretű” fejpántokat viselni.
Helyezze a csészéket a fejpánt csúsztatható részének alsó szintjére. Nincs irány (bal vagy jobb) a fülpárnák
felhelyezésére. A nyílnak felfelé kell mutatnia. Fejre helyezés (O-T-H): Helyezze a csészéket a fülre, a fejpánt
felfelé álljon. A fejpántot addig húzza le, míg a fejtetőt el nem éri.
Használati korlátok:
A megjelölt felhasználási területeken kívüli használat nem javasolt. Bizonyos vegyi anyagok károsan
hathatnak a termékre. További információért kérjük, forduljon a gyártóhoz. Normál használati viszonyok mellett
a hallásvédő fültok használatba helyezését követően 2-3 évig nyújt megfelelő védelmet. A fejpánt és főként a
fülpárnák sérülnek a használat során, ezért szükséges a rendszeres ellenőrzésük, a repedések vagy az
eresztés kiszűrése érdekében. Amennyiben a fültok elhasználódott, cserélje ki. A párnák higiéniai védelme
kihathat a fültok akusztikai védelmi szintjére. A fültok allergiás tüneteket válthat ki érzékeny embereknél,
ebben az esetben azonnal el kell hagyni a munkavégzés helyét, és le kell venni a fültokot.
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Tárolás:
Eredeti csomagolásban száraz, fényvédett, nedvességtől és fagytól mentes helyen. Használaton kívül, kérjük,
helyezze vissza az eredeti csomagolásába.
Tisztítás/Karbantartás:
Tisztítás és fertőtlenítés szappanos, langyos vízzel, törlés puha szivaccsal. Oldószerek, maró és mérgező
hatású anyagok használata tilos.
Előírások:
Megfelel a 89/686. számú európai irányelvnek, különösen az ergonómiára, az ártalmatlanságra, a kényelemre
és a rugalmasságra tekintettel, valamint az EN352-1:2002 szabványnak:
Magas frekvencián mért csillapítási érték H = 30 dB
Közepes frekvencián mért csillapítási érték M = 27 dB
Alacsony frekvencián mért csillapítási érték L = 17 dB
Egyszerűsített csillapítási érték SNR = 28 dB.
Származási ország: Kína
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