
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА – ВЪТРЕШНИ  АНТИФОНИ  С КОРДА И МЕТАЛНО ТОПЧЕ Арт. № 30211 

 
САКЛА, Франция, гр. Лион, тел. +33 4 72265960 
Характеристики на затихване на шума 

 Данни за заглушаване 
SNR 17 в съответствие с EN 352-2:2002 

        Н=20                       M.=14                                L=10 
Честота (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Защитна 
ефективност(dB) 

6.0 8.0 11.8 13.5 18.5 25.5 29.8 

Затихване (dB) 9.0 10.5 14.8 16.0 22.5 28.9 33.1 
Стандартно 
отклонение (dB) 

3.0 2.5 3.0 2.5 3.9 3.4 3.8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Прекарайте противоположната си ръка над главата си и издърпайте ушната си мида назад, за да 
разширите слуховия канал. 

2. Вмъкнете заоблената част на антифона в слуховия канал, като оставите пънчето на антифона 
извън канала. 

Сваляне на антифона: за удобство, завъртете леко антифона (тапата) с цел освобождаването му от 
прилепването. 
Поддръжка: 
1. След употреба, измийте антифона с топла вода и мек детергент, оставете го да изсъхне на въздух, 

защитен от слънчева светлина. 
2. Да не се почиства с препарати, които не са посочени от производителя. 
3. Дезинфекция на антифоните - почиствайте ги с разреден с вода изопропилов спирт за външна 

употреба-70%. 
Съхраняване: 
Съхранявайте антифоните (тапите) в оригиналните им опаковки, не ги излагайте на слънчева светлина 
и на прекомерна влага. 
Внимание: 
1. Тези антифони (тапи), трябва да бъдат използвани и поддържани съобразно инструкцията на 

производителя. 
2. Тези антифони трябва да се носят през цялото време през което ползвателят е изложен на шум. 
3. Тези антифони са за многократна употреба, ето защо трябва да се проверяват редовно и да сте 

убедени  в отличното им състояние.  
4. Ако не се спази тази инструкция ефикасността от заглушаването ще се намали чувствително. 
5. Да не се използват за работа на места, където има опасност кордата да се закачи. 
6. Някои химични препарати могат да окажат нежелателен ефект върху антифоните. 
Тегло : 3 g 
Диаметър: 6 mm х 13 mm 
Опакавка: 1 чифт в индивидуална опаковка 
Този модел е сертифициран от : I.E.C. SRL, Via S. Botticelli 151,10154 Torino, Italy. Номер на 
сертифицирания орган: 0495 
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