
Návod k použití chráničů sluchu

Typ 4110 SNAP

Použití: Pokud jsou správně nasazena a řádně ošetřována, poskytují sluchátka vynikající ochranu proti 
vysokým frekvencím hluku vznikajícím hlavně při provozu točivých strojů, jako jsou např. dílenské nářadí, 
motorové pily apod.

Certifikace: Tato sluchátka splňují požadavky Evropské směrnice 89/686/CEE článek II a Evropské normy 
EN352-1:2002“ Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a testování- část 1: Sluchátka

Značení: Značku TECTOR můžete najít na obou mušlích. Tato sluchátka byla certifikována a obdržela 
označení CE notifikovanou osobou č.0501 (CRITT SPORT LOISIRS, ZA du Sanital, 21 rue Albert EINSTEIN 
86100 - CHATELLERAULT-France)

Použití: 
1. Roztáhněte náhlavní oblouk do maximální otevřené polohy a umístěte mušle na uši tak, aby náhlavní  
    oblouk ležel na hlavě.
2. Seřiďte výšku mušlí tak aby vás nikde netlačily a aby se náhlavní oblouk dotýkal vrcholu hlavy. 
3. Polštářky mušlí musí jemně doléhat k hlavě.
4. Seřiďte přítlak sluchátek pomocí ohnutí náhlavního oblouku a ujistěte se, že správně doléhají po celé 
    ploše mušlí.
5. Nasaďte si sluchátka před vstupem do hlučného prostředí a používejte je po celou dobu pobytu v tomto 
    prostředí.

Upozornění: Tato sluchátka mají velikost L dle EN 352-1:2002, a svou velikostí vyhovují většině uživatelů.
V závislosti na intenzitě používání dochází k opotřebování materiálu, obecně se doporučuje vyměnit 
sluchátka každé 2-3 roky, aby byla zaručena plní funkčnost. Nevyměňujte nikdy pouze části.

Hodnoty útlumu:
4110 SNR 29,8 dB

Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 18,3 15,8 21,5 31,5 35,1 35,1 37,4 39,6

Standardní odchylka (dB) 5,7 2,7 3,2 4,7 4,7 4,9 3,8 4,4

AV (dB) 12,6 13 18,3 26,8 30,5 30,2 33,6 35,2

Hmotnost sluchátek: 4110=258 g

Čištění: Čistěte pomocí teplé mýdlové vody, nepoužívejte organická rozpouštědla a alkohol.

Desinfekce: Doporučuje se desinfikovat sluchátka každé tři měsíce v závislosti na četnosti použití.
Části sluchátek, které přichází do styku s uživatelem by měly být desinfikovány k tomuto účelu vhodnou 
desinfekcí.

Skladování: Pokud nejsou sluchátka používána, doporučujeme sluchátka skladovat v čistém 
a suchém sáčku, mimo přímý dosah slunečního záření. Okolní teplota nesmí být vyšší než 45°C.

Dovozce: PRA-P-OR s.r.o., Orlovská 343, 713 00, Ostrava- Heřmanice


