
  

Pilot™ Zajcsillapítási adatok
SNR 26; a zajcsillapítási értékeket az EN 352-2:2002 szabványoknak megfelelően teszteltük.

Frekvencia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR

Átlagos zajcsillapítás, dB 23.4 23.5 23.1 24.9 27.2 32.3 40.9 42.3 26dB
H: 29dB
M: 23dB
L: 19dB

Standard eltérés, dB 8.4 7.8 6.2 5.1 4.8 3.9 5.6 5.5

Becsült védelmi szint, dB 15.0 15.7 16.9 19.8 22.4 28.4 35.3 36.8

Pilot™Pilot™ többszörhasználatos füldugó, Rendelési tudnivalók 

Cikkszám Meghatározás Csomagolás Kiszerelés

10 288 51 Pilot, zsinór nélküli Cipzáras táska  100 pár/doboz, 10 doboz/karton

10 288 52 Pilot, zsinóros Cipzáras táska  100 pár/doboz, 10 doboz/karton

Pilot™ Behelyezési Útmutató

Behelyezés: Fogja meg a peremet hüvelykujjával és mutatóujjával. A füldugó 

kúpos végét helyezze jó mélyen a hallójáratba, közben finoman húzza fülcimpája 

felső részét fel és le az ábrán bemutatott módon. Mutatóujjával fel és le mozgatva 

nyomja, majd a végén csavarja meg a rugalmas szárat.

Hallás ellenőrzés: Füldugókkal a fülében menjen egy zajos helyre, tenyerét helyez-

ze a füleire, majd vegye el. A füldugóknak elegendő mértékben kell blokkolniuk a zajt; 

vagyis a kezek fülekre helyezésekor nem szabad, hogy komoly különbséget érezzen. 

Amennyiben a tökéletes beillesztés nem sikerült ismételje meg a behelyezés lépéseit. 

Vizuális ellenőrzés: Tökéletes beillesztéskor a füldugók végeit egy Önnel szemben 

álló személy nem szabad, hogy lássa. Ha akár az egyik, akár mindkét füldugó nem 

megfelelően illesztettnek tűnik, vegye ki és helyezze be újra.

Sperian Protection Hungária Kft.
H-1139 Budapest, Forgách u. 9/B
Tel: +36 1 237 1050-55  
Fax: +36 1 239 3135
info-hungary@sperianprotection.com
www.howardleight.com 

A füldugó viselése 
mindig kényelmes 
kell, hogy legyen, 

nem csak egy  
bizonyos ideig. 

Ezért alkottuk meg új, kombinált, 
betolható füldugónkat. 
Ötvöztük a Quiet® füldugó 
teljesítményét a MaxPilot  
kimagasló kényelmével és így a 
hosszantartó viselés kényelmét 
és a tökéletes illeszkedés 
lehetőségét tettük elérhetővé 
az Ön számára.                 FIGYELEM: A füldugókat lassú, forgató mozdulatokkal vegye ki, a zárás fokozatos meg 

 szüntetése érdekében. A gyors, hirtelen kivétel károsíthatja a dobhártyát. A nem helyes 
illeszkedés csökkenti a hatékonyságot, halláskárosodáshoz vagy sérüléshez vezethet. Csecsemők-
től és kisgyermekektől elzárva tárolandó. A füldugó nem mérgező, azonban a légcsőbe szippantva 
légzési zavart okozhat. A jelen utasítások figyelmen kívül hagyása komoly személyi sérüléshez, 
betegséghez és teljes hallásvesztéshez is vezethet.

A tökéletes illeszkedés. 
Mindenkor. 
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Egyszerű behelyezés 

A Pilot innovatív navigációs rendszere a megfelelő behelyezést 

követően azonnal védelmet nyújt, tehát nem szükséges várni 

ahhoz, hogy az illeszkedés tökéletes legyen. A navigációs 

rendszer segítségével a Pilot minimális ellenállással csúszik be 

a hallójáratba, ezért nincs szükség a füldugó összesodrására. 

A finom kialakítású szár nem áll ki és nem nyúlik túl a füldugó 

végén, így a további kockázatok ellen is védelmet nyújt.

Megbízható védelem 

A Pilot által folyamatosan biztosított SNR 26 zajcsillapítási 

érték ideális minden alacsony zajszintű és a legtöbb közepes 

zajszintű környezetben. A megfelelő „tömítettség” által biztosí-

tott védelem és a zajcsillapítás maximalizálása szempontjából 

kulcsszerepet játszik a Pilot formája és kialakítása.

Kimagasló kényelem

A szabadalmazott Max® füldugónk poliuretán habszivacsát 

és a jól ismert Howard Leight harang formáját ötvöző Pilot 

minimális nyomást gyakorol a fülre, így nem alakul ki a  

„bedugult fül” érzés, hanem a fül kényelmes és kellemes 

zárása következik be.

Többnapos használat 

A napokig használható füldugó több műszakon át is viselhető 

anélkül, hogy a higiénia és a védelem támasztotta követelmé-

nyek sérülnének. A Pilot füldugó sima, gyöngyházfényű felülete 

tökéletesebben ellenáll a szennyeződések felgyülemlésének, 

mint a piacon napjainkban forgalomban lévő bármely más 

betolható típusú füldugó.

x A Pilot füldugó a navigációs szár 

 ujjbeggyel való egyszerű megcsa- 

 varására becsúszik a fülbe, így a  

 beillesztés gyors, kellemes és  

 kényelmes.

x A puha, gyöngyfényű Howard Leight   

 poliuretán habszivacs rugalmas,   

 egyszerűen tisztítható és tartós viselés   

 esetén is megbízható teljesítményt nyújt.

x A habszivacs  
 belseje

37.5X nagyítás

A habszivacs keresztmetszeti képe 
55X nagyítás

x Az SNR 26 zajcsillapítási értékű

 Pilot füldugó folyamatos és   

 ideális védelmet kínál a legtöbb  

 zajkörnyezetben a dolgozók   

 többsége számára.

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

x A Pilot füldugó több munkana-

pon/műszakon át használható 

anélkül, hogy ez hátrányosan 

befolyásolná az általános  

teljesítményt.

E fölött a szint fölött  
semmilyen időtartamra  

vonatkozóan nem  
megengedett a zajnak való, 
védelem nélküli kitettség

115 dB

Hallásvédelem  
szükséges

85 dB
Nem veszélyes

65 dB

Nagyon 
hangos
100 dB

15
 p

er
c

30
 p

er
c

1 
ór

a

2 
ór

a

4 
ór

a

8 
ór

a

Hallásvédő eszközt 
kell rendelkezésre 

bocsátani
80 dB

x A habszivacs  
 külső felülete


