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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
Portwest Limited  Westport, County Mayo, Ireland 

Όνομα και διεύθυνση του κοινοποιημένου οργανισμού που διαθέτει 
πιστοποιητικό ΕΚ:
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

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ - ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΗΧΟΥ  EN352-2:2002

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

EP16: ΒΥΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΛΟΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (EP18)

ΣΥΝΘΕΣΗ:
EP16 - PU βύσματα / ΡΟΜ (πολυοξυμεθυλένιο) κεφαλόδεσμος 
- βάρος: 18 gr

Αυτά τα βύσματα αυτιών έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν 
τον χρήστη από τους επιβλαβείς θορύβους. Αυτά τα προστατευτικά 
αυτιών πρέπει να φοριούνται ανά πάσα στιγμή σε θορυβώδη 
περιβάλλοντα (επίπεδα θορύβου πάνω από 80dB) και πρέπει να 
επιλέγονται ανάλογα με τους συντελεστές εξασθέσεώς τους σε 
σχέση με τον θόρυβο του περιβάλλοντος που πρέπει να μειωθεί 
(δείτε τις επιδόσεις). Βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί, ρυθμιστεί, 
συντηρηθεί και επιθεωρηθεί σωστά σύμφωνα με τις παρούσες 
οδηγίες. Εάν αυτές οι οδηγίες δεν τηρηθούν, η προστασία που 
παρέχεται από τον υπερασπιστή του αυτιού θα μειωθεί σημαντικά.
ΜΕΓΕΘΗ
Αυτά τα βύσματα αυτιών είναι μικρού μεγέθους (S) - μέσου μεγέθους 
(M) - μεγάλου μεγέθους (L). Τα βύσματα αυτιού σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 352-2 είναι μεγάλου μεγέθους, μεσαίου μεγέθους 
ή μικρού μεγέθους. Τα βύσματα αυτιού μεσαίου μεγέθους θα 
ταιριάζουν στην πλειονότητα των χρηστών. Τα μεγάλα μεγέθη και 
τα βύσματα αυτιών μικρού μεγέθους είναι σχεδιασμένα για να 
ταιριάζουν στους χρήστες για τους οποίους τα βύσματα αυτιού 
μεσαίου μεγέθους δεν είναι κατάλληλα.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα αυτιών έχουν εισαχθεί, 
ρυθμιστεί σωστά και σκουλήκι σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. Οι 
παρακάτω χειρισμοί πρέπει πάντα να πραγματοποιούνται με καθαρά 
χέρια: Περιστρέψτε το βύσμα του αυτιού ανάμεσα στα δάκτυλά σας 
για να αποκτήσετε έναν πολύ λεπτό κύλινδρο. Τραβήξτε προς τα 
κάτω τον λοβό του αυτιού για να ανοίξετε το κανάλι του αυτιού και 
τοποθετήστε το βύσμα χρησιμοποιώντας ελαφρά περιστροφική 
κίνηση. Διατηρήστε για λίγα δευτερόλεπτα και αφήστε το βύσμα να 
ανακτήσει το σχήμα του μέσα στο κανάλι του αυτιού. 
Όταν υπάρχει θόρυβος περιβάλλοντος, βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα 
αυτιών είναι σωστά εξασθενημένα, χωρίς να επιτρέπεται ο θόρυβος, 
διαφορετικά επανατοποθετήστε τα. “Φοράτε τα βύσματα αυτιών για 
όσο διάστημα η έκθεση στο θόρυβο παραμένει.” Για να τα αφαιρέσετε 
ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως για την εισαγωγή Προσοχή 

- η γρήγορη αφαίρεση των βυσμάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στο τύμπανο αυτιού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: : Τα βύσματα αυτιού που διαθέτουν στοιχείο 
σύνδεσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα όπου 
το στοιχείο σύνδεσης μπορεί να πιαστεί κατά τη χρήση. Η επαφή 
με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις σε 
ευαίσθητα άτομα. Σε αυτήν την περίπτωση, αφήστε την περιοχή 
κινδύνου, αφαιρέστε τα βύσματα και συμβουλευτείτε έναν γιατρό. 
Ορισμένες χημικές ουσίες μπορεί να έχουν βλαβερή επίδραση σε 
αυτά τα προϊόντα. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε 
μας. Κρατώ έξω 
της απόστασης των παιδιών, καθώς μικρά τμήματα μπορεί εύκολα 
να καταποθούν.. 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: “ Τα βύσματα αυτιών 
πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερό, ξηρό περιβάλλον, από τον 
παγετό και το φως και να προστατεύονται από τη σκόνη, το λίπος 
ή τα χημικά προϊόντα. Σε κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτά τα 
ακουστικά θα παραμείνουν αποτελεσματικά για ένα χρόνο μετά 
την αρχική τους χρήση, όσον αφορά την κεφαλή, ενώ τα βύσματα 
αυτιών θα πρέπει να αντικαθίστανται μετά από μία βάρδια εργασίας 
(8 ώρες) ή νωρίτερα εάν είναι βρώμικα. Όταν δεν χρησιμοποιούνται, 
τα βύσματα αυτιών πρέπει να φυλάσσονται στην αρχική τους 
συσκευασία. Η κατάσταση των βιδών πρέπει να ελέγχεται τακτικά.
Τα επαναχρησιμοποιούμενα βύσματα αυτιών πρέπει 
να επιθεωρούνται και να καθαρίζονται πριν από κάθε 
επαναχρησιμοποίηση, αφαιρώντας προσεκτικά οποιαδήποτε ίχνη 
κεριών ή βρωμιά χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, υγρό πανί. Μην 
χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, απολυμαντικά ή χημικά προϊόντα 
χωρίς πρώτα να μας συμβουλευτείτε. Συνιστάται η τακτική αλλαγή 
των βιδών αυτιών.
ΑΠΟΔΟΣΗ - ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ (σε DB):
(Βλέπε συνημμένους πίνακες)
SNR = Μονόριθμη Βαθμολογία
Α = συχνότητα (Hz); Β = Μέση εξασθένηση (d/ B). / C = τυπική 
απόκλιση (d/ B). / D = Θεωρείται Προστασία (d/ B).
Εξασθένηση σε dB: H = Υψηλές συχνότητες / 
Μ = Μέση συχνότητες / L = Χαμηλή συχνότητες (μπάσα)

Λήψη δήλωσης συμμόρφωσης 
@ www.portwest.com/declarations

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ 
Ανατρέξτε στην ετικέτα προϊόντος για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα αντίστοιχα πρότυπα. Ισχύουν μόνο τα 
πρότυπα και τα εικονίδια που εμφανίζονται τόσο στο προϊόν όσο και στις πληροφορίες χρήστη παρακάτω. Όλα αυτά τα 
προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ 2016/425).
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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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