NÁVOD K POUŽITÍ
ÚČEL POUŽITÍ
[Tento výrobek je určen pro vložení do ušního kanálku. Snižuje míru vystavení uživatele škodlivé hladině hluku a hlasitým
zvukům.]
VAROVÁNÍ
Vždy se ujistěte, že výrobek je:
- vhodný pro danou aplikaci;
- správně nasazen;
- nošen po celou dobu expozice;
- vyměněn, když je potřeba.
Určité chemikálie mohou na tento výrobek působit škodlivě.
Další informace si vyžádejte u společnosti 3M.
[Nedoporučujeme používat zátkové chrániče sluchu se šňůrkou v prostředí, kde hrozí nebezpečí, že dojde k zachycení šňůrky.]
Aby tento výrobek patřičně chránil uživatele před škodlivým hlukem, je důležitý správný výběr, školení, správné používání a
vhodná údržba výrobku.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat výstražným nápisům, pokud jsou uvedeny.
Nedodržování návodu k použití těchto osobních ochranných pomůcek jako celku, příp. nesprávné používání výrobku jako celku
vždy po dobu expozice může mít nepříznivý vliv na zdraví uživatele, vést k akutnímu či životu nebezpečnému onemocnění či
trvalé pracovní neschopnosti.
Přečtěte si všechny návody k použití a uložte je pro případ budoucí potřeby.
POKYNY PRO NASAZENÍ
Předtím, než si zátkové chrániče nasadíte, prohlédněte si je a ujistěte se, že nejsou poškozené.
Pokud zjistíte, že je výrobek poškozený, okamžitě ho zlikvidujte a použijte nový.
Omyjte si ruce mýdlem a opláchněte je před nasazením zátkových chráničů.
Zátkové chrániče si nasaďte vždy předtím, než vstoupíte do hlučného prostředí.
1Prsty pevně uchopte stopku zátkového chrániče za největší lamelu.
2. S opačnou rukou přes hlavu zatáhněte za horní část ucha, abyste uvolnili vchod do ušního kanálku.
3. Zatlačte kulatou koncovku zátkového chrániče do ušního kanálku a nechte venku jen stopku zátkových chráničů, aby je šlo
vyjmout.
4. Zde je zátkový chránič sluchu, který je správně vložen do ušního kanálku.
KONTROLA TĚSNOSTI NASAZENÍ
Jakmile jsou zátkové chrániče správně nasazeny, váš hlas by měl znít dutě a okolní zvuky by měly znít tlumeněji.
Během nošení pravidelně kontrolujte, jak zátkové chrániče sedí v uších. Pokud se zátkové chrániče uvolní, může dojít k
výraznému snížení ochrany před škodlivým hlukem.
Zátkové chrániče nasaďte zpět do uší podle kroků 1-3 popsaných výše.
POZNÁMKA
Velikost a tvar ušního kanálku každého člověka jsou individuální. Pokud se vám nedaří nasadit si zátkové chrániče sluchu
správně a pohodlně do obou uší, kontaktujte pracovníka ochrany zdraví při práci nebo společnost 3M pro další informace.
VYJÍMÁNÍ ZÁTKOVÝCH CHRÁNIČŮ
Pro větší pohodlí jemně zakruťte zátkových chráničem, čímž ztratí své těsnicí vlastnosti. Teprve poté chrániče vyjměte z uší.
ČÍSELNÁ KLASIFIKACE VELIKOSTÍ (mm)

Nejmenší nasazené
Největší nasazené
UltraFit
Tracers
UltraTech
UltraFit 14
UltraFit 20
UltraFit X
Tracer 20
3M 1281/1291
3M1261/1271
Tri-Flange
ClearE-A-R
INSTRUKCE PRO ČIŠTĚNÍ
Tyto zátkové chrániče sluchu lze použít vícekrát a měly by se čistit pouze slabými čisticími prostředky a teplou vodou.
Nepoužívejte alkohol nebo jinou dezinfekci, jelikož by chrániče mohla poškodit.
Po umytí zátkové chrániče důkladně opláchněte a nechte je vyschnout při pokojové teplotě.
Nevysoušejte ručně zdrojem tepla.
Zátkové chrániče lze omýt až 50 krát.
SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA
Před a po použití výrobek skladujte na čistém a suchém místě.
Výrobek zlikvidujte do 4let od data výroby nebo okamžitě po poškození nebo v případě, že jej nelze vyčistit.
Pro přepravu výrobku používejte jeho originální obal.
Datum výroby
Teplota
Maximální relativní vlhkost
POUŽITÉ MATERIÁLY
Výrobek
Lamely
Stopka
Šňůrka
TPE
TPE s ocelovou kuličkou
ABS
PVC
Polyester s koncovkami z acetátu
Polyester
UltraFit

UltraTech
UltraFit 14
UltraFit 20
UltraFit X
Tracer 20
3M 1281/1291
3M1261/1271
ClearE-A-R
Tri-Flange
SCHVÁLENÍ
Tyto produkty splňují základní bezpečnostní požadavky podle evropské směrnice 89/686/EEC (nařízení o osobních ochranných
prostředcích) a jsou označeny symbolem CE.
Výrobek byl certifikován podle Článku 10, EC o Typové zkoušce zkušebnou
INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, Velká Británie (Autorizovaná osoba
č. 0194).

