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TÁJÉKOZTATÓ
a védőeszköz rendeltetésszerű használatához
A védőeszköz megnevezése: „CSEND” egyéni méretre készített hallásvédő füldugó
Cikkszáma: KV 76-72
Minősítő bizonyítvány száma:
WE/S/947/2007

Védelmi képesség: A hallásvédő füldugó védelmet biztosít statikus jellegű zajhatások ellen. A csillapítás SNR (Egyszerűsített Zajszint Csökkenés) értéke: 30dB
Frekvencia (Hz)
Átlagos csillapítás(dB)

125
24,7

250
27,7

500
29,1

1000
30,7

2000
33,2

4000
39,2

8000
43,6

Mért értékek szórása (dB)
Elfogadott csillapítás (dB)

2,4
22,7

4,1
24,3

4,9
25,0

4,3
27,1

3,7
30,1

4,2
35,7

3,8
40,4

Nagyfrekvenciás csillapítás:
Középfrekvenciás csillapítás:
Kisfrekvenciás csillapítás:

31dB
27dB
25dB
Elfogadott csillapítás

Elfogadott csillapítás (dB)

50
40
30
20
10
0
125

250

500

1000

2000

4000

8000

Frekvencia (Hz)

Alapanyag, formai kialakítás: A hallásvédő eszköz egyedi kialakítású, az adott személy méretére
készített hallásvédő füldugó, így teljes mértékben illeszkedik a hallójárathoz. A kényelmes helyezést,
illetve kivételt fogórész segíti.
Alapanyaga: orvosi szilikon, melynek rugalmassága a viselést hosszú ideig garantálja. Neon színekben készül, melyek megkönnyítik a viselés ellenőrzését. A jobb és bal oldal könnyebb kiválasztását a
színek különbözősége segíti (piros=jobb fül, sárga=bal fül). Zsinórral nyakba akasztható.
A hallásvédő füldugó kielégíti az EN 352-2:2002 szabvány követelményeit. A CE jelölés a legkisebb
egységcsomagoláson kerül maradandó feltüntetésre.

Használat:
● A két füldugó a könnyebb használat érdekében különböző színű:
PIROS= jobb fül
SÁRGA= bal fül
● A füldugó behelyezése a fülbe:
- vegye a fogórészt a mutató- és hüvelykujja közé,
- másik kezével a fülcimpát kissé húzza hátra,
- majd a füldugó hallójárati részét illesztve előbb a helyére, a füldugót stabilan nyomja a fülbe
úgy, hogy a fülkagyló hajlataival is mindenütt érintkezzék.
Behelyezés után “rágáspróbával” győződjön meg arról, hogy a füldugó teljesen a helyén van-e. Ha az
állkapocs mozgására a dugó elmozdulna, a hangot átengedné vagy a behelyezéssel problémája van,
forduljon a gyártóhoz.
Nem megfelelő használat/viselés estén a gyártó által megadott védelmi szint csökken.
Figyelem!
Amennyiben fennáll a veszélye annak, hogy használat közben a füldugókat összekötő zsinór beleakadhat valamibe, ne használja azt.
Abban az esetben, ha az összekötő zsinór kijönne a füldugóból, próbálja a zsinór végén levő apró
műanyag pöcköt a dugón található vékony furatba visszanyomni. Ha ez a pöcök szakad le a zsinórról, forduljon a gyártóhoz új zsinórért.
Fontos:
A füldugó használata előtt meg kell győződni arról, hogy a füldugók nem sérültek-e meg.
Megfelelő használat esetén a füldugók kihordási ideje min. 2 év.
Mindig viselje a füldugót a zajártalom teljes tartama alatt.
A nem megfelelő viselés vagy a tájékoztatóban jelzett előírások be nem tartása vissza nem fordítható egészségkárosodást okozhat!
A hallásvédő füldugókat ki kell cserélni újakra, ha megsérültek vagy ha már a tisztítás után is
szennyezettek maradnak.
A füldugó szennyezett munkakörülmények között is alkalmazható. Olajos, poros
légszennyezettségi munkakörnyezet a füldugó alapanyagát nem rontja, minőségét nem befolyásolja , magasabb hőfokon nem károsodik és nem deformálódik, ezért diszkomfortos,
hőmunkaklímában dolgozók is viselhetik.
bizonyos vegyi anyagok károsíthatják a füldugót. Ezzel kapcsolatos információért keresse fel a
gyártót.
A termékre anyag- és gyártási hiba vonatkozásában 2 év garanciát adunk. Nem vonatkozik a garancia
a szokásos elhasználódásból, tiltott módosításból vagy változtatásból, rossz raktározásból, balesetből,
hanyagságból, rongálásból vagy szakszerűtlen használatból eredő hibákra. A gyártó nem vállal felelősséget a tájékoztatóban foglaltak szerinti rendeltetésszerű használattól eltérő alkalmazásból eredő
egészségkárosodásért és károkért.
Tisztítás: Langyos, szappanos vízzel vagy semleges kémhatású olajjal.
Tárolás: Használaton kívül tartsa száraz, pormentes helyen, szobahőmérsékleten, saját csomagolásában. Ne tegye ki rendkívüli hidegnek vagy melegnek és közvetlen napsugárzásnak.
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