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ZMOGLJIVOSTI - ZVOČNO ZASNOVANJE  EN352-2:2002

ZAŠČITA SLUHA: ČEPKI ZA UŠESA

PODATKI ZA UPORABNIKE

EP16: UŠESNI ČEPKI Z VRVICO ZA ENKRATNO UPORABO. 
NA VOLJO SO NADOMESTNE KAPICE (EP18)

SESTAVA:
EP16 - PU čepki / POM (polioksimetilen) trak za glavo - teža:18g

Tieto ušné konektory sú navrhnuté tak, aby chránili nositeľa pred 
škodlivým zvukom. Zaščite za ušesa je potrebno vedno nositi v 
hrupnih okoljih (raven hrupa nad 80 dB) in jih je potrebno izbrati 
glede na njihove faktorje dušenja v takšnem razmerju da zmanjšajo 
šume okolja (glej izvedbe). 
Zagotovite, da so v skladu s temi navodili pravilno nameščeni, 
nastavljeni, vzdrževani in pregledani. Če teh navodil ne upoštevate, 
se zaščita, ki jo zagotavlja varovalni pripomoček, znatno zmanjša.

VELIKOSTI
Ušesni čepki so v treh velikostih : majhni (S) - srednji (M) - veliki 
(L). Ušesni čepki, ki so v skladu z EN 352-2 so velike, srednje ali 
majhne velikosti. Ušesni čepki srednje velikosti bodo ustrezali 
večini uporabnikov. Veliki in majhni ušesni čepki so zasnovani 
tako, da ustrezajo uporabnikom, za katere čepki za ušesa srednje 
velikosti niso primerni.

PRILAGODITEV: 
Prepričajte se, da so ušesni čepi pravilno vstavljeni, nastavljeni 
in nošeni v skladu s spodnjimi navodili. Navedene postopke je 
potrebno vedno izvajati s čistimi rokami: 
Ušesne čepke povaljajte med prsti v zelo tanek valj. Ušesni mešiček 
povlecite navzdol, da odprete ušesni kanal in vstavite čepke z rahlim 
vrtljivim gibanjem. Počakajte nekaj sekund in dovolite čepku, da se 
prilagodi obliki v ušesnem kanalu. 
V prisotnosti hrupa v ozadju preverite, ali so ušesni čepki pravilno 
nameščeni, da ne prepuščajo hrupa, drugače jih ponovno namestite. 
Nosite ušesne čepke tako dolgo, dokler je hrup prisoten. Če jih želite 
odstraniti, sledite istemu postopku kot pri vstavljanju. Pozor - hitro 
odstranjevanje čepka lahko poškoduje ušesni boben.

OPOZORILO:
Ušesni čepki, ki so povezani med seboj, se ne smejo uporabljati 
v okoljih, kjer se lahko med uporabo ujamejo. Pri občutljivih 
osebah lahko stik s kožo povzroči alergijske reakcije. V tem primeru 
zapustite nevarno območje, odstranite ušesne čepke in se posvetujte 
z zdravnikom. Nekatere kemične snovi lahko škodljivo vplivajo na te 
izdelke. Za več informacij se obrnite na dobavitelja. Hranite stran od 
otrok, saj je drobne dele mogoče zlahka pogoltniti.. 

NAVODILA ZA SHRANJEVANJE IN VZDRŽEVANJE: 
Ušesne čepke hranite v hladnem, suhem okolju, stran od 
zmrzali in svetlobe, ter zaščitene pred prahom, maščobami ali 
kemičnimi vplivi. Pri normalnih pogojih uporabe nudi naglavni 
trak učinkovito zaščito eno leto od prve uporabe, medtem ko je 
potrebno ušesne čepke zamenjati po vsaki delovni izmeni (8 ur) ali 
prej, če se umažejo. Ko niso v uporabi, je potrebno ušesne čepke 
hraniti v originalni embalaži. Stanje ušesnih čepkov je potrebno 
redno preverjati.
Ušesne čepki, ki so za večkratno uporabo je potrebno pred 
vsako ponovno uporabo pregledati in očistiti, skrbno odstranite 
sledove voska ali umazanije s čisto, vlažno krpo. Ne uporabljajte 
detergentov, dezinfekcijskih sredstev ali kemičnih izdelkov, ne 
da bi se najprej posvetovali z dobaviteljem. Priporočljiva je redna 
menjava ušesnih čepov.
 
UČINKOVITOST - SLABLJENJE HRUPA (v DB):
(Glej priložene tabele)
SNR = Individualna vrednost slabljenja
A = frekvenca (Hz); B = srednje slabljenje (dB); / C = standardni 
odklon (dB); / D = predvidena zaščita
Slabljenje v dB: H = Visoke frekvence / M = Srednje frekvence / 
L = Nizke frekvence (bas zvoki)

Prenesite izjavo o skladnosti
 @ www.portwest.com/izjave

PODATKI ZA UPORABNIKE 
Podrobne informacije o ustreznih standardih najdete na etiketi izdelka. Uporabljajo se samo standardi in ikone, ki se 
pojavljajo na izdelku in v podatkih za uporabnike spodaj. Vsi ti izdelki ustrezajo zahtevam Uredbe (EU 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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