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EN 352:1: 2002

BG АНТИФОНИ: ТАПИ ЗА УШИ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
ВСИЧКИ ТЕЗИ ПРОДУКТИ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА 
НА РЕГЛАМЕНТ (ЕU 2016/425) И ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА 
СТАНДАРТ EN 352-1: 2002

Тези предпазни средства трябва да се носят по всяко време 
в шумна среда (нива на шума над 80 dB) и трябва да бъдат 
избрани според техните фактори на намаляване на шума по 
отношение на околния шум, който трябва да бъде намален (вж. 
действие Уверете се, че те са правилно монтирани, настроени, 
поддържани и проверявани в съответствие с тези инструкции. 
Ако тези указания не бъдат спазени, защитата, осигурена от 
антифоните, ще бъде значително намалена.

Предупреждение, ако тези инструкции не са спазени, 
защитата, осигурена от слушалките, ще бъде сериозно 
нарушена. Бъдете предупредени, че рамките за очила и 
космите между ушите и главата също могат да повлияят на 
работата на защитниците на ушите.
Размери: 
PS46: тези слушалки са с размер S/M/L ;
Антифони, отговарящи на EN 352-1, са с широки размери, 
средни размери или малки размери. Слушалките за средни 
размери ще пасват на повечето хора, които ги носят. Големият 
размер на антифони и малките размери са предназначени да 
се ползват от хора, за които не са подходящи антифони със 
среден размер.

Поставяне над главата (O-T-H): 
Поставете чашките на антифоните на най-долния слот на 
шапката. Няма посока (наляво или надясно) за поставяне 
на чашите. Поставете чашките над ушите, лентата за глава е 
насочена нагоре. Спускайте лентата за глава, докато докосне 
горната част на главата.

ТЕГЛО И СЪСТАВ: 
PS46: Чаши ABS / възглавница: пяна / лента за глава: 
PU/PVC. Средно тегло Тегло: 307.2g
СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА 
Поставете антифоните след употреба на хладно и сухо място, 
на тъмно и защитени от замръзване. Когато не се използват, 
съхранявайте в оригиналната опаковка. 
Този продукт може да бъде неблагоприятно засегнат от 
определени химични вещества. Допълнителна информация 
трябва да се потърси от производителя.
Почистете и дезинфекцирайте с топла сапунена вода чашите, 
възглавничките и лентата за глава и изсушете с мека кърпа. 
Никога не използвайте разтворители, абразивни или вредни 
продукти.
При нормални условия на употреба тези антифони ще могат 
да се ползват от 2 до 3 години след първоначалното им 
използване. Тапите за уши, и по-специално възглавничките, 
могат да се влошат при употреба и трябва да се изследват често 
за пукнатини и течове например. 
Ако се появи някаква вреда, изхвърлете антифоните. 
Поставянето на хигиенни покрития на възглавничките може да 
повлияе на акустичните характеристики на антифоните. 
Тези антифони могат да причинят алергични реакции при 
чувствителни субекти, а ако възникне такава ситуация, 
напуснете шумна среда и отстранете антифоните.
ИЗПЪЛНЕНИЕ - АКУСТИЧНА ЗАЩИТА (в ПБ): 
(Виж приложените таблици) 
OTH = Поставен над главата 
SNR = единичен брой номинал / A = честота (Hz) 
B = средно затихване (dB) / C = стандарт 
отклонение (dB) / D = Ефективна защита (dB) Затихване в dB: 
H = високи честоти /  M = средни честоти / 
L = Ниски честоти (бас) /
Изтеглете декларация за съответствие @ www.portwest.com/declarations
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ХАРАКТЕРИСТИКИ – ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ
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PS46                                  
A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000     
B Mean Attenuation (dB) 20.5 23.0 33.5 41.8 37.8 39.7 38.3

C Standard Deviation (dB) 2.7 2.3 1.9 2.4 2.8 3.2 3.0

D Assumed Protection (dB) 17.8 20.7 31.6 39.4 35.1 36.5 35.3
SNR 34dB   H:36dB  M: 32dB  L: 24dB




