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KLAUSOS APSAUGA: AUSINĖS

NAUDOTOJO INFORMACIJA

VISI ŠIE PRODUKTAI ATITINKA EU 2016/425 NORMATYVO
REIKALAVIMUS IR BENDRI STANDARTO EN352-1:2002
REIKALAVIMAI
Šias ausų apsaugas privaloma nuolatos dėvėti triukšmingose
aplinkose (garso lygis aukštesnis nei 80dB). Jos turi būti parenkamos
atitinkamai pagal garso slopinimo faktorius (žiūrėkite našumą).
Įsitikinkite, kad jos gerai priglunda, gerai sureguliuotos ir atidžiai
apžiūrėtos, sekite šiomis instrukcijomis. Jei nesilaikoma instrukcijų,
ausų apsauga taps atitinkamai mažesnė.
Dėmesio, jei šių instrukcijų nesilaikoma, ausinės nesuteikia
reikiamos apsaugos. Ausinių kojelės ir plaukai, patenkantys tarp
ausinių pagalvėlių ir galvos, taip pat turi įtakos ausinių našumui.
DYDŽIAI:
PS46: šios ausinės yra S/M/L dydžio linijos;
Standartą EN 352-1 atitinkančios ausinės yra įvairių dydžių: didelių
dydžių linija, vidutinių dydžių linija ir mažų dydžių linija. Vidutinio
dydžio linijos (Medium) ausinės tiks daugumai dėvėtojų. Didelio
(Large) ir mažo (Small) dydžio linijos ausinės tiks tiems, kam
vidutinio (Medium) dydžio ausinės netinka.
Tvirtinama per galvą (O-T-H): Nustatykite ausinių kaušelius
ant žemiausios tvirtinimo padalos. Nėra nurodymų kur yra kairė
ar dešinė. Uždėkite kaušelius ant ausų, galvos tvirtinimo lanką
laikydami tiesiai į viršų. Spauskite tvirtinimo lanką tol, kol jis
palies galvą.
SVORIS IR SUDĖTIS: PS46: kaušeliai ABS / pagalvėle : puta /
galvos lankas: PU/PVC.
Vidutinis svoris : 307.2g

tamsioje vietoje, apsaugotoje nuo šalčio. Jei nenaudojamos,
laikykite originalioje pakuotėje. Kai kurios cheminės medžiagos
gali labai paveikti šį produktą. Išsamesnės informacijos teiraukitės
gamintojo.
Valykite ir dezinfekuokite su šiltu muiluotu vandeniu, pagalvėles ir
galvos juostą valykite sausa minkšta šluoste. Niekada nenaudokite
tirpiklių ar braižančių valymo priemonių.
Normaliomis sąlygomis naudojant, šios ausų apsaugos yra
efektyvios 2-3 metus. Ausinės, ir ypatingai ausų pagalvėlės gali
nusidėvėti, todėl turėtų nuolat būti apžiūrimos, kad nebūtų
įskilusios ar sutrūkusios. Jei ausinėse yra bet koks pažeidimas, jų
nebenaudokite.
Ausinių pagalvėlių valymas gali paveikti jų akustinį našumą.
Šios ausinės gali sukelti alergines reakcijas jautriems asmenims. Jei
taip atsitinka, išeikite iš triukšmo aplinkos ir nusiimkite ausines.
NAŠUMAS – AKUSTINIS SILPNĖJIMAS ( DB):
(Žiūrėkite lenteles)
OTH = tvirtinama per galvą
SNR = vieno skaičiaus reitingavimas /
A = dažnumas (Hz)
B = silpnėjimas (dB) /
C = nukrypimas nuo standarto (dB) /
D = efektyvi apsauga (dB)
silpnėjimas dB :
H = aukšti dažniai /
M = vidutiniai dažniai /
L = žemas dažniai (bass).
Atsisiųskite atitikimo deklaraciją adresu www.portwest.com/declarations

LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA
KAI NEBESINAUDOJATE, ausines laikykite vėsioje, sausoje,

NAŠUMAI - GARSO SILPNĖJIMAS
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A Frequency (Hz)
B Mean Attenuation (dB)
C Standard Deviation (dB)
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D Assumed Protection (dB)
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