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Portwest Limited  Westport, County Mayo, Ireland 

Teavitatud asutuse Nimi & Aadress, kellele väljastatud EÜ sertifikaat:
ALIENOR CERTIFICATION  NB: 2754 
ZA DU SANITAL -21 RUE ALBERT EINSTEIN, 86100 CHATELLEERAULT, FRANCE
NOTIFIED BODY RESPONSIBLE FOR THE ONGOING CONFORMITY UNDER MODULE C2: 
ALIENOR CERTIFICATION – NB 2754

TULEMUSED - HELI SUMBUMINE  EN352-2:2002

KUULMIS KAITSE KÕRVATROPID

KASUTUSJUHEND

E16: ÜHEKORDSELT KASUTATAVAD. SAADAVAL ASENDUS 
KAUNAD(EP18)

KOOSTIS:
EP 16 PU pistikud/POM (polüokümetüleen) peapael- kaal 18gr.

Need kõrvatropid on mõeldud kitseks kahjuliku müra eest 
Need kuulmiskaitsevahendeid tuleb kasutada alati müraga 
keskkonnas(müratasemed üle 80dB) ning need tuleb valida 
vastavalt nende nõrgendusteguritele seoses vähendatava 
ümbritseva müraga.(vt ettekandeid) 
Veenduge, et need on vastavalt nendele juhistele õigesti 
paigaldatud, kohendatud, hooldatud ja kontrollitud. Kui neid 
juhiseid järgida, kaitseb kõrvaklapp oluliset paremini.

SUURUSED
Neid kõrvaklappe on väikesed (S )- Keskmised(M) - Suured(L) 
suurused. EN 352-2 nõuetele vastavad kõrvaklappe on suurte , 
keskmiste, väikeste mõõtmetega. Keskmise suurusega kõrvatropid 
sobivad enamikule kasutajatest. Suured ja väikesed sobivad neile, 
kellele keskmised pole sobivad.

KOHANDAMINE: 
Veenduge, et kõrvatropid on korrektselt paigaldatud, reguleeritud ja 
uss vastavalt alltoodud juhistele. Järgmised manipulatsioonid tuleb 
läbi viia puhaste kätega: 
Võtke sõrmede vahele kõrvaklappide väga õhuke silinder. kõrva 
kanali avamiseks tõmmake kõrvaosa sisse ja pistikupesa kerge 
pöörleva käigu abil. Hoidke mõni sekund, säilitage ja laske pistikul 
oma kuju tagasi taastada kõrvakanalis. 
Taustamüra juuresolekul kontrollige, et kõrvatropid vähendaksid 
müra, kui ei muutke asendit. Kandke kõrvatoppe kuni püsib 
kokkupuude müraga. Nende eemaldamiseks jälgige sama 
protseduuri nagu sisetamisel. Ettevaatust- troppe eemaldades liiga 
kiiresti võib kahjustada kõrvatrummlit.

HOIATUS:
Ühenduselementidega varustatud kõrvaklappe ei tohiks kasutada 
keskkonnas, kus ühenduselementi võib kasutamise ajal kinni püüda. 
Nahaga kokkupuutel võib tekitada allergilisit reaktsiooni. Sel juhul 
lahkuge ja eemaldage kõrvatropid ning pöörduge arsti poole. 
Mõned keemilised ained võivad mõjutada neid tooteid. Lisateabe 
saamiseks võtke meiega ühendust. Hoidke lastele kättesaamatus 
kohas, kuna nad võivad väiksed osad alla neelata.. 

LADUSTAMINE JA HOOLDUS 
Kõrvatroppe tuleks hoida jahedas ja kuivas keskkonnas, külma, 
valguse, tolmu, rasva ja keemiatoodete eest kaitstuna. Tavalistes 
tingimustes on säilivusaeg 1 aasta. Pärast kasutamist tuleb 
need puhastada, välja vahetada või kui need on määrdunud. 
Kui kõrvatroppe i kasutata tuleb neid hoida originaalpakendis. 
Kõrvaklappe tuleb regulaarselt kontrollida.
Korduvkasutatavaid kõrvatroppe tuleb enne kasutust kontrollida 
ja puhastada iga kord, hoolikalt eemaldada vaha ja mustuse 
jäljed puhta ja niiske lapiga. Ärge kasutage puhastusvahendit, 
desinfitseeerimisvahendit ega keemiatooteid, ilma et peaksite 
meiega ühendust võtma. Soovitav on korrapäraselt kõrvatroppe 
vahetada.
 
TULEMUS- AKUSTILINE SUURUS (Db)
(vt lõpus olevat tabelit)
SNR= üksiku numbri hinnang
A = Sagedus (Hz); / B =keskmine sum/ Bumine (d/ B); / 
C = Standard hälve (d/ B); / D = eeldatav kaitse (d/ B).
Summutus dB : H = Kõrgsagedus / M = keskmine sagedus /
 L =Madalsagedus (bass)

Lae alla vastavus deklaratsioon 
@ www.portwest.com/declarations

KASUTUSJUHEND 
Detailse informatsiooni vastavate standardite kohta leiate tootesildilt. Ainult standardid ja ikoonid, mis on kuvatud tootel 
ja kasutusjuhendis on kehtivad. Kõik need tooted vastavad määruse (EL 2016/425) nõuetele.
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A Frequency (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 24.8 25.7 23.5 22.9 26.0 32.5 37.1 40.8
C Standard Deviation (dB) 7.2 6.6 5.5 4.2 4.0 3.5 4.7 4.9
D Assumed Protection (dB) 17.6 19.1 18.1 18.7 22.0 28.9 32.3 35.9
SNR 26 dB  H: 28.5 dB  M:22.2 dB  L:19.9 dB     
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