
i

13
4U

SP

EN 352:1: 2002

EE KUULMISKAITSE: KÕRVAKAITSE

KASUTUSJUHEND
KÕIK NEED TOOTED VASTAVAD MÄÄRUSE (EL 2016/425) 
NÕUETELE. STANDARDI EN352-1:2002 ÜLDNÕUDED
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.
Hoiatus, kui neid juhiseid, mitte järgida on kõrvaklappide kaitse 
ohustatud. Hoiatuseks, et prilliraamid ja juuksed kõrvaklapi patjade 
vahel võivad samuti mõjutada tõhusust.
SUURUSED:  
PS46: kõrvatropid on S/M/L  suuruses;
EN 352-1 kõrvaklappide suurused on vastavalt on suured, laiad, 
keskmised või väiksed. Väikemõõdulised kõrvaklapid sobivad 
enamikule kasutajatest. Suure- ja väiksemõõtmelised kõrvaklapid 
on sobivad kasutajatele, kellele ei sobi keskmise mõõduga 
kõrvaklapid.
Peaos paigaldamine (O-T-H). Asetage kõrvaklappide tassid 
peakatte komplekti madalamale astmele. Tasside asetamiseks ei 
ole suunda(vasakule või paremale) SETAGE TASSID KÕRVADELE, 
Suunatuna ülespoole. Minge mööda peapaela alla kuni see 
puudutab pea ülaosa.
KAAL JA KOOSTIS: 
PS46: tass ABS / Padi: vaht / Peapael: PU/PVC. 
Keskmine mass kaal : 307.2g

LADUSTAMIS JA HOOLDUSJUHEND: 
HOIDKE KÕRVAKAITSMEID PÄRAST 
Kasutamist jahedas ja kuivas kohas, valguse ja külma eest kaitstult. 
Kui ei kasutata, säilitada originaalpakendis. 
Teatud keeemilised ained võivad kahjustada seda toodet. Täiendavat 
teavet tuleks küsida tootjalt.
Puhastage ja desinfitseerige sooja vee ja seebiga kopsikud, padi 
ja peapael ning kuivatage pehme lapiga. Ärge kunagi kasutage 
lahusteid, abrasiivseid ega kahjulikke tooteid.
Kasutades kuulmiskaitseid tavatingimuses, vananevad need 2 
kuni 3 aasta pärast nende esmakasutust. Kõrvaklapid ja eelkõige 
padjakesed võivad halveneda kasutamisel ning neid tuleks vahetada 
sagedamini, kontroööides pragude teket ja kuulmise leket. Kui leiate 
mingi vea, visake kuulmikaitsed ära.  
Hügeenikaante paigaldamine võib mõjutada kõrvaklappide 
akustilist toimivust. 
Need kõrvaklapid võivad tundlikel inimestel põhjustada allergilist 
reaktsiooni ja kui tekib selline olukord, lahkuge müra keskkonnast ja 
eemaldage kõrvaklapid.

TULEMUS– Akustika sumbumine ( DB): 
(vt.lisatud tabel)
OTH = paigaldatud pea peale
SNR = üksiku numbri hindamine / A = Sagedus (Hz) 
B = keskmine sumbumine (dB) / C = Standard kõrvalekalle (dB) / 
D =efektiivne kaitse (dB) s
umbumine dB :  H = Kõrge sagedus/  
M = keskmine sagedus / L = madal sagedus (bass)

Lae alla vastavus deklaratsioon @ www.portwest.com/declarations
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Teavitatud asutuse Nimi & Aadress, kellele väljastatud EÜ sertifikaat:
MODULE C2: 
SATRA TECHNOLOGY Europe Ltd – Notified Body nr 2777

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland

  

KASUTUSJUHEND

TULEMUSED - HELI SUMBUMINE
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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




