
Ochranné sluchátka 50563/50564 (CE EN 352-1) 
 

CZ: 

Tyto sluchátka jsou vhodné pro celodenní používání. Disponují nízkou hmotností a malým tlakem tak aby 

byly pohodlné po celou pracovní dobu. Redukce šumu 27dB. Sluchátka jsou v souladu s CE EN 352-1:2000. 

 

Instrukce pro použití: Pozice sluchátek na hlavě se nastavuje pomocí volitelně nastavitelného hlavového 

oblouku pro použití tak aby ušní polštáře zakrývaly uši a sluchátka pevně držela na hlavě. Sluchátka by 

neměla být upravována pomocí náhodně přidaného příslušenství, které není doporučené přímo od výrobce.  
Inspekce: Chrániče sluchu je třeba pravidelně kontrolovat zda nevykazují poškození. Vyžadují pravidelnou 

péči a čištění. Ušní polštáře by měly být měkké a ohebné a řádně těsnit kolem uší. Skladování a doprava: 

Když nejsou ochranné sluchátka používána musí být skladována na suchém místě mimo tepelné zdroje a 

mimo přímé sluneční záření. Skladujte při teplotě 5 až 40°C a při vlhkosti vzduchu menší než 90%. Chraňte 

před mechanickým poškozením a před kontaktem se smáčedly, rozpouštědly a jejich výpary. Po práci uložte 

do vhodného obalu. Čistění: Ušní poštáře i hlavový pás by měly být pravidelně čistěny teplou mýdlovou 

vodou. Osušte přikládáním jemné tkaniny. Co nejméně otírejte, hlavně ne nasucho. Životnost: Životnost 
sluchátek je 2 roky při denním použití. Při příležitostném použití je životnost 4 roky. V dalším případě musí 

být ochranné sluchátka přezkoušena proti defektům a prasknutím.  

Upozornění 

Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele mohou u citlivých osob být příčinou alergických 

reakcí. 

Zplnomocněný zástupce: 

Hans Einhell Co.Ltd. 

Einhell Germany AG Sitz Wiesenweg 22 
94405 Landau 

Deutschland 

 

 

SK: 

Tieto slúchadlá sú vhodné na celodenné používanie. Disponujú nízkou hmotnosťou a malým tlakom tak aby 

boli pohodlné po celú pracovnú dobu. Redukcia šumu 27dB. Slúchadlá sú v súlade s CE EN 352-1:2000. 

 
Inštrukcie pre použitie: Pozícia slúchadiel na hlave sa nastavuje pomocou voliteľne nastaviteľného 

hlavového oblúka pre použitie tak aby ušné vankúše zakrývali uši a slúchadlá pevne držala na hlave. 

Slúchadlá by nemala byť upravovaná pomocou náhodne pridaného príslušenstva, ktoré nie je odporúčané 

priamo od výrobcu. Inšpekcia: Chrániče sluchu je potrebné pravidelne kontrolovať či nevykazujú 

poškodenie. Vyžadujú pravidelnú starostlivosť a čistenie. Ušné vankúše by mali byť mäkké a ohybné a riadne 

tesniť okolo uší. Skladovanie a doprava: Keď nie sú ochranné slúchadlá použitá musí byť skladovaná na 

suchom mieste mimo tepelné zdroje a mimo priame slnečné žiarenie. Skladujte pri teplote 5 až 40  ° C a pri 
vlhkosti vzduchu menšej ako 90%. Chráňte pred mechanickým poškodením a pred kontaktom so zmáčadlom, 

rozpúšťadlami a ich výpary. Po práci uložte do vhodného obalu. Čistenie: Ušné postará aj hlavový pás by 

mali byť pravidelne čistené teplou mydlovou vodou. Osušte prikladaním jemné tkaniny. Čo najmenej utierajte, 

hlavne nie nasucho. Životnosť: Životnosť slúchadiel je 2 roky pri dennom použití. Pri príležitostnom použití 

je životnosť 4 roky. V ďalšom prípade musí byť ochranné slúchadlá preskúšaná proti defektom a prasknutím. 

Upozornenie 
Materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou užívateľa môžu u citlivých osôb byť príčinou alergických 

reakcií. 

Splnomocnený zástupca: 
Hans Einhell Co.Ltd. 

Einhell Germany AG Sitz Wiesenweg 22 

94405 Landau 

Deutschland 
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