Blahopřejeme Vám k volbě výrobku společnosti Browning.
Váš nový chránič sluchu se používá velmi snadno. Přesto doporučujeme, abyste si pečlivě
prostudovali tyto pokyny, které Vám umožní využívat tento výrobek společnosti Browning co nejlépe
– s co největším pohodlím, pro požadovanou ochranu a funkci.
A) Co je co
1) Skládací, tenký hlavový most pro pohodlné nošení na hlavě nebo v kombinaci s helmou.
2) Jednotlivé odpružené dráty hlavového mostu z nerezové oceli způsobují rovnoměrné
rozložení tlaku okolo uší.
3) Nízké, dvoubodové přezky a snadné nastavení výšky bez přečnívajících částí.
4) Měkké, široké polstrování náušníků zajišťuje malý tlak, účinné těsnění a individuální
pohodlí. Přetlakové kanály rychle vrací správný tlak na ušní bubínek. Snadno vyměnitelná
hygienická sada.
5) Skořepiny s hladkým vnitřním povrchem se snadno čistí.
B) Hygienická sada
Snadno vyměnitelná hygienická sada, která se skládá ze dvou tlumících polstrování a
zasouvacích polstrování náušníků. Výměnu provádějte alespoň dvakrát za rok pro zajištění
stálého tlumení, hygieny a pohodlí.
C) Návod k obsluze
1) Vysuňte skořepiny a nasaďte chrániče sluchu na uši tak, aby polstrování náušníků zcela
překryla uši a dobře přiléhala k hlavě.
2) Přitlačte hlavový most k hlavě a upravte výšku mušlí do pohodlné polohy.
3) Hlavový most by měl vést přes temeno hlavy.
Důležité informace pro uživatele
Chránič sluchu se musí nasazovat, nastavovat, čistit a udržovat v souladu s pokyny v tomto
návodu.
 Pro zajištění plné ochrany je třeba chránič sluchu nosit 100% času, který strávíte
v hlučném prostředí.
 Vnějšek jednotky pravidelně čistěte mýdlem a teplou vodou. Výrobek nesmíte
ponořit do kapaliny!
 Neskladujte chrániče sluchu při teplotách vyšších než +55 ⁰C, například na přístrojové
desce nebo okenní římse.
 Určité chemické látky mohou být pro tento výrobek škodlivé. Pro více informací se
obraťte na výrobce.
 Chránič sluchu a především polstrování náušníku mohou časem ztrácet kvalitu a měly
by se pravidelně kontrolovat na možné praskliny a těsnost.
 Přilnavost hygienických krytů k polstrování může ovlivnit akustický výkon chráničů
sluchu.
Pokud se tato doporučení nedodržují, může dojít ke zhoršení tlumení a dalších funkcí.
Důležité! Nejlepší ochrany docílíte, pokud si dáte vlasy okolo uší na stranu, aby polstrování
náušníků dobře přiléhala k hlavě. Obruby brýlí by měly být co nejtenčí a těsně přiléhat
k hlavě.

D) Hodnoty tlumení
Chrániče sluchu Browning jsou testovány a schváleny dle evropské směrnice EN 352-1.
Testováno dle normy ISO 4869-1. Ověřeno společností FIOH, Topeliuksenkatu 41, FI-00250
Helsinky, Finsko. ID#0403.
Vysvětlení tabulky hodnot tlumení:
1) Frekvence v Hz.
2) Průměrná hodnota tlumení v dB.
3) Standardní odchylka v dB.
4) Předpokládaná hodnota tlumení.
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