
GR ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ: 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

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).και τις γενικές απαιτήσεις 
του προτύπου EN 352-3: 2002
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. Τα προστατευτικά 
αυτιών που είναι τοποθετημένα στο κράνος ελέγχονται τακτικά για 
λόγους συντήρησης. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:εάν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, η 
προστασία που παρέχεται από τα προστατευτικά αυτιών θα 
εξασθενίσει σοβαρά. Προειδοποιήστε ότι τα πλαίσια και τα 
μαλλιά των ματιών μεταξύ των μαξιλαριών και του κεφαλιού 
μπορούν επίσης να επηρεάσουν την απόδοση των υπερασπιστών 
του αυτιού.
ΜΕΓΕΘΗ 
PS45: ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΥΤΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΡΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ M.
Τα μανίκια που είναι κατασκευασμένα από κράνος σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 352-3 είναι μεγάλης εμβέλειας, μεσαίου μεγέθους ή 
μικρού μεγέθους • Μεσαίο μέγεθος κράνος αυτιών που ταιριάζει 
στο κράνος θα ταιριάζει στην πλειοψηφία των χρηστών. τα 
προστατευτικά αυτιών έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν στους 
χρήστες για τους οποίους δεν είναι κατάλληλα τα προστατευτικά 
αυτιά μεσαίου μεγέθους.
Τα ακουστικά PS45 πρέπει να τοποθετούνται και να 
χρησιμοποιούνται μόνο σε προστατευτικά κράνη βιομηχανικής 
χρήσης. Endurance Safety Helmet (PS54/PS55 και Συλλογές), 
Height Endurance Safety Helmet (PS53/PS63/PS73 και Συλλογές), 
Expertbase Safety Helmet (PW50/PS57 και Συλλογές).
Τοποθετήστε τα ακουστικά στο κράνος (δείτε τα 
διαγράμματα): 1 - Τοποθετήστε τα (φιαλίδια) στην κάτω υποδοχή 
του συγκροτήματος καλύμματος κεφαλής 2 - Κλιπ (τα φλιτζάνια 
των αυτιών προς τα επάνω) τους προσαρμογείς και στις δύο 
πλευρές του κράνους στις υποδοχές που παρέχονται (τα κύπελλα 
μπορούν να τοποθετηθούν είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά 

πλευρά) 3 - Περιστρέψτε τον αρθρωτό βραχίονα προς τα κάτω 4 - 
Ανασηκώστε απαλά τα φλιτζάνια πάνω από τα αυτιά. 
5 - Σύρετε τα φλιτζάνια για να τοποθετήσετε τέλεια τους 
υπερθέρους του αυτιού.
ΣΎΝΘΕΣΗ: 
PS45: Κύπελλο: HIPS / μαξιλάρι: Βραχίονες υποστήριξης αφρού / 
φλιτζανιού: Ανοξείδωτο ατσάλι. 
Η μέση μάζα των ωτοασπίδων = 311gr 
Δεν διατίθενται ανταλλακτικά.
ΑΠΟΘΗΚΕΎΣΗ ΚΑΙ ΣΎΝΤΗΡΗΣΗ 
Βάλτε τους υπερασπιστές του αυτιού μετά τη χρήση σε δροσερό, 
ξηρό μέρος, έξω από το φως και προστατευμένο από τον παγετό. 
Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε την στην αρχική 
συσκευασία. 
Αυτό το προϊόν μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από ορισμένες 
χημικές ουσίες. Περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να 
αναζητηθούν από τον κατασκευαστή.
Καθαρίστε και απολυμάνετε με ζεστό σαπουνόνερο, μαξιλάρι & 
κεφαλή και στεγνώστε με μαλακό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε 
διαλύτες, λειαντικά ή επιβλαβή προϊόντα.
Σε κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτοί οι υπερασπιστές των αυτιών 
θα παραμείνουν αποτελεσματικοί για 2 έως 3 χρόνια μετά την 
αρχική τους χρήση. Τα προστατευτικά αυτιών, και ιδιαίτερα τα 
μαξιλάρια, ενδέχεται να επιδεινωθούν με τη χρήση και πρέπει 
να εξετάζονται σε συχνές χρονικές περιόδους για ρωγμές και 
διαρροές, . 
Αν βρεθεί οποιαδήποτε ζημιά, ρίξτε τους υπερασπιστές του 
αυτιού μακριά. 
Η τοποθέτηση καλύψεων υγιεινής στα μαξιλάρια μπορεί να 
επηρεάσει την ακουστική απόδοση των ακουστικών. 
Αυτοί οι υπερασπιστές του αυτιού μπορούν να προκαλέσουν 
αλλεργικές αντιδράσεις σε ευαίσθητα άτομα, και αν συμβεί κάτι 
τέτοιο, αφήστε το θορυβώδες περιβάλλον και αφαιρέστε τους 
υπερασπιστές του αυτιού.
ΑΠΟΔΟΣΗ - ΑΚΟΎΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ (σε DB): 
(Βλέπε συνημμένους πίνακες)
OTH = Τοποθετείται πάνω από το κεφάλι
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) 
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ - ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΗΧΟΥ
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PS45                                 
A Frequency (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000     
B Mean Attenuation (dB) 10.5 11 20.6 27.9 38.0 33.4 34.1 30.3

C Standard Deviation (dB) 6.7 5.3 5.7 5.0 4.8 4.2 4.4 6.6

D Assumed Protection (dB) 3.8 5.7 14.9 22.8 33.2 29.1 29.7 23.7

SNR 25dB   H:29dB  M: 24dB  L: 14dB

1 2 3 4 5

SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland
Notified Body No.  2777
Notified Body responsible for the ongoing conformity under MODULE C2:
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD


