
Návod k použití a bezpe čnostní pokyny pro  
Ochranný obli čejový štít 

 
 
 
 
UŽIVATELSKÉ POKYNY PRO OCHRANNÝ OBLI ČEJOVÝ ŠTÍT 
  
 

VÝSTRAHA 
Tento ochranný obličejový štít neposkytuje neomezenou ochranu obličeje. Pro svoji vlastní ochranu si přečtěte kompletně tyto 
pokyny před použitím této ochrany obličeje. 
 

POŽADAVKY 
Tento ochranný obličejový štít je v souladu s požadavky evropské směrnice 89/686/EHS, příloha II, prostřednictvím evropských 
norem EN166:2001 nebo EN1731:2006 - Prostředky na ochranu očí a obličeje. 
 

SKLADOVÁNÍ 
Pokud právě nepoužíváte tento ochranný obličejový štít, doporučuje se ho uložit do čistého a suchého umělohmotného sáčku 
nebo obalu pro ochranu hledí. 
 

NAŘÍZENÍ PRO POUŽITÍ 
Tento ochranný obličejový štít byl navržen pro zajištění osobní bezpečnosti. Je nutné ho nosit po celou dobu, kdy jste vystaveni 
nebezpečí. Opusťte pracovní prostor, pokud budete mít závratě, při podráždění nebo pokud se obličejový štít poškodí. 
 

ČÍSTĚNÍ A ÚDRŽBA 
Aby bylo možné udržovat ochranný obličejový štít v dobrém stavu: 
1. Nepoužívejte abrazivní materiály; očistěte a opláchněte štít vlahým mýdlovým roztokem a osušte pomocí měkkého hadříku. 
2. Jakákoli část ochranného štítu, která přichází do kontaktu s nositelem, musí být dezinfikována alkoholem. 
 

OBLAST POUŽITÍ 
Ochranný obličejový štít je navržen k ochraně uživatele proti zraněním očí a obličeje způsobeným mechanickým nárazem nebo 
postříkáním kapalinou. Štít je označen na ochraně čela a hledí sérií čísel a symbolů, které identifikují výrobce, oblast použití, 
ochranné vlastnosti a výkonnostní charakteristiky ochrany obličeje. Příslušné znaky na cloně a rámu jsou popsány níže: 
 

Značky na cloně: 
 

  
 

Osvědčení CE 
Symbol ochrany proti zvýšené robustnosti při rychlosti 5,1 m/s 
Symbol ochrany proti částicím pohybujícím se vysokou rychlostí, nízká energie (45 m/s) 
Symbol ochrany proti částicím pohybujícím se vysokou rychlostí, střední energie (120 m/s) 
Optická třída 
Identifikace výrobce 
 

Označení na rámu: 
 

 
CE osvědčení 
Symbol ochrany proti zvýšené robustnosti při rychlosti 5,1 m/s 
Symbol ochrany proti částicím pohybujícím se vysokou rychlostí, nízká energie (45 m/s) 
Symbol ochrany proti částicím pohybujícím se vysokou rychlostí, střední energie (120 m/s) 

Symbol ochrany proti kapkám a postříkání kapalinou 
Číslo normy, kterou produkt splňuje 
Číslo normy, kterou produkt splňuje 
Identifikace výrobce 

 

NÁHRADNÍ DÍLY, PŘÍSLUŠENSTVÍ A POKYNY PRO UPEVNĚNÍ 
Používejte pouze originální náhradní díly. Při výměně hledí musíte zajistit kompatibilitu značení a správné upevnění hledí. 
 

ŽIVOTNOST POUŽITÍ 
Kontrolujte pravidelně výrobek, jestli není poškozen. Když je chránič obličeje křehký, musí být obličejový štít vyměněn. 
 

VAROVÁNÍ: 
• Tento výrobek slouží k ochraně obličeje proti středně silnému nárazu, ale NENÍ nerozbitný. 
• Nemodifikujte ani neupravujte chránič obličeje. 
• Promáčknuté nebo poškrábané hledí redukuje vidění a vážně omezuje ochranu, okamžitě vyměňte poškozené hledí. 
• Tento chránič obličeje nemá žádnou filtrovací funkci. Nechrání proti postříkání roztaveným kovem, kontaktu s horkými 

pevnými látkami ani zasažení elektrickým proudem. 
• Vždy kontrolujte s pomocí personálu provádějícího dohled, že jste dostali řádnou ochranu vzhledem k pracovním 

podmínkám; konzultujte příslušné evropské normy. 
• Materiály, které se mohou dostat do kontaktu s kůží uživatele, by mohly u citlivých jedinců způsobit alergické reakce. 
• Symboly F, B a A nejsou společné pro clonu a rám, to znamená, že bude kompletní ochraně očí přisouzena nižší úroveň 

ochrany. 
 

 



CE OSVĚDČENÍ 
Značky CE byly vystaveny úředně oznámeným orgánem 0194 
INSPEC International Ltd 
56 Leslie Hough Salford Greater Manchester M6 6AJ 
 
POKYNY PRO POUŽITÍ SLUCHÁTEK TYPU: RW 666 
 
POUŽITÍ: 
Pokud jsou sluchátka nošena správným způsobem a je jim poskytnuta adekvátní péče, poskytují vynikající 
ochranu, která filtruje vysokofrekvenční hluk. Zjistili jsme, že většina problémů s hlukem pochází od dynamických 
strojů, jako je zařízení dílen, motorové pily atp. 
 
POŽADAVKY: 
Tato ochrana uší je v souladu s požadavky evropské směrnice 89/686/EHS, příloha II, prostřednictvím 
evropských norem EN352-3:2002 – Ochrana uší – požadavky na bezpečnost a testování - část 3: Sluchátka 
připevněná k ochranné přilbě. 
 
OZNAČENÍ: 
Příslušná označení naleznete na sluchátkových víčkách. 
* Označení CE bylo vystaveno úředně oznámeným orgánem 0403. 
Finnish Institute of Occupational Health 
Topeliuksenkatu 41 a A, FL-00240, Helsinki, Finland  
 
POUŽITÍ: 
1. Vložte konektor sluchátek do otvoru pro sluchátka na přílbě. 
2. Umístěte přilbu na hlavu se sluchátky ve vnější „klidové“ poloze. Ujistěte se, že je přilba správně usazena na 

hlavě. 
3 Sklopte sluchátka směrem k hlavě a upravte sluchátková víčka na adekvátní výšku a tlak, aby pevně těsnila 

kolem uší. 
4. Ujistěte se, že upnutí přilby neovlivňuje těsnicí funkci sluchátek. 
Nasaďte si sluchátka dříve, než budete vystaveni hluku a noste je po celou dobu vystavení se hluku. 

  
VAROVÁNÍ: 
1. Tato sluchátka mají normální rozsah velikosti v souladu s EN352-3 a budou vhodné pro většinu uživatelů. 
2. Pokud nebudou brány v úvahu údaje poskytnuté v tomto letáku, bezpečnost může být značně omezena. 
 
HODNOTY TLUMENÍ HLUKU: 
 
Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Průměrné tlumení (dB) 14,0 13,8 19,4 27,6 34,4 33,1 30,1 26,7 

Směrodatná odchylka 
(dB) 

3,2 3,8 2,5 2,1 3,7 2,7 2,8 5,0 

Předpokládaná 
ochrana (dB) 

10,8 10,0 16,9 25,5 30,7 30,4 27,3 21,8 

 SNR: 26 H:27 M:26 L:18 

 
HMONTONST SLUCHÁTEK: 210 g 
 
ČIŠTĚNÍ: 
Čistěte sluchátka pomocí vlahé mýdlové vody; při čištění nepožívejte organická rozpouštědla ani alkohol. 
 
DEZINFEKCE: 
1. Požaduje se, aby byly sluchátka vydezinfikována každé 3 měsíce podle použití. 
2. Jakákoli část sluchátek, která přichází do styku s nositelem, musí být vydezinfikována pomocí vhodného 

prostředku. 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Když nepoužíváte sluchátka, doporučuje se uložit je do čistého a suchého umělohmotného pytlíku. 
 
BESTOP MANUFACTURING COMPADNY LIMITED 
 
 
 

 


