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ПРОИЗВОДИТЕЛ
Portwest Limited  Westport, County Mayo, Ireland 
Име и адреса на нотифицираното тело кое има издадено 
сертификат за ЕК:
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

ПЕРФОРМАНСИ - ЗВУЧЕН ПРИСТИГНУВАЊЕ  EN352-2:2002

ЗАШТИТНИ ПРОТЕКТОРИ: ЕЛЕКТРОЗНАТИТЕ

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ

EP16: ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА УШНИ ПРИКЛУЧОЦИ. 
ДОСТАПНИ РЕЗЕРВНИ ПАРЧИЊА (EP18)

СОСТАВ:
EP16 - PU приклучоци / ПОМ (полиоксиметилен) лента за на 
глава - тежина: 18 гр

Овие ушни приклучоци се дизајнирани да го заштитат носителот 
од штетните звуци. Овие штитници за уши мора секогаш да се 
носат во бучни околини (нивоа на бучава над 80dB) и мора да 
бидат избрани според нивните фактори на слабеењето во однос 
на амбиенталниот шум да се намалат (видете перформанси). 
Осигурајте се дека тие се правилно вградени, прилагодени, 
одржувани и проверени во согласност со овие упатства. Ако 
овие упатства не се почитуваат, заштитата обезбедена од уво 
бранителот ќе биде значително намалена.
ШЛИЦИ
Овие ушни приклучоци се со мали (S) - средни (M) - големи 
(L) големини. Ушни приклучоци во согласност со EN 352-2 се 
со голем опсег, средна големина или опсег на мали димензии. 
Приклучоците за уши за средни димензии ќе одговараат на 
повеќето корисници. Опсегот на големи димензии и мали 
ушни приклучоци за мали димензии се дизајнирани да ги 
соберат носителите за кои не се погодни приклучоци за уши со 
среден големина.
ПРИЛАГОДУВАЊЕ: 
Уверете се дека приклучоците за уво се правилно вметнувани, 
прилагодени и црвени според упатствата подолу. Следните 
манипулации мора секогаш да се вршат со чисти раце: 
Превртете го ушниот утикач помеѓу прстите за да добиете 
многу тенок цилиндар. Повлечете надолу на ушниот лобус за 
да го отворите ушниот канал и ставете го приклучокот со мало 
движење. Одржувајте неколку секунди и оставете го приклучокот 
да се врати на обликот во ушниот канал. 
Во присуство на проверка на бучавата во заднина, приклучоците 
за уво се правилно исправни, без да се дозволи шум, инаку, да 
ги репозиционирате. Носете ги приклучоците за уши сè додека 
изложеноста на бучавата продолжува. За да ги отстраните, 
следете ја истата постапка како и за вметнување. Внимание - 
премногу брзо да ги отстраните приклучоците може да го оштети 
ушниот барабан.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Ушни приклучоци опремени со елемент за поврзување не 
треба да се користат во средини каде елементот за поврзување 
може да се фати за време на употребата. Контактот со кожата 
може да предизвика алергиски реакции кај чувствителни лица. 
Во овој случај, оставете го подрачјето на ризик, отстранете ги 
ушните приклучоци и консултирајте се со доктор. Некои хемиски 
супстанции може да имаат штетно влијание врз овие производи. 
За повеќе информации, Ве молиме консултирајте се со нас. 
Чувајте се надвор 
на дофат на деца како мали делови може лесно да се проголтаат.. 
ИНСТРУКЦИИ ЗА ЧУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ: 
Ушните приклучоци треба да се чуваат во ладна, суво 
опкружување, од мраз и светлина и да бидат заштитени од 
прашина, маст или хемиски производи. Во нормални услови на 
употреба, овие ушни приклучоци ќе останат ефективни 1 година 
по нивната првична употреба, што се однесува до лентата за 
глава, додека ушните приклучоци треба да се заменат по една 
работна смена (8 часа) или порано, ако тие се валкани. Кога не 
е во употреба, ушните утика треба да се чуваат во оригиналното 
пакување. Состојбата на приклучоците за уво треба редовно 
да се проверува.
Приклучоците за уво за повторно користење треба да се 
проверат и исчистат пред 
секоја повторна употреба, внимателно отстранувајќи ги траги од 
восок или нечистотија користејќи чиста, влажна ткаенина. 
Не употребувајте детергент, средства за дезинфекција или 
хемиски производи, без претходно да ги консултирате. Се 
препорачува редовно да ги менувате ушните приклучоци.
 
ПЕРФОРМАНСИ - АКУСТИЧНА ПРИЧИНА (во ДБ):
(Види табели затворени)
SNR = Рејтинг на еден број
A = Фреквенција (Hz); Б = Средно намалување (d/ B); / 
C = Стандардна девијација (d/ B); / D = претпоставена заштита 
(d/ B). Слабеење во дБ: H = Големи фреквенции / M = Средни 
фреквенции / L = Ниски фреквенции (бас)

Преземи декларација за усогласеност
 @ www.portwest.com/declarations

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ 
Погледнете во етикетата на производот за подетални информации за соодветните стандарди. Се применуваат 
само стандардите и иконите што се појавуваат на производот и на информациите за корисникот подолу. Сите овие 
производи се во согласност со барањата на Регулативата (ЕУ 2016/425).
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SP EN 352-2 : 2002

EP16
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EP16

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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