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Назва та адреса уповноваженого органу, що видав сертифікат ЄС:
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

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПОГЛИНАННЯ ЗВУКА  EN352-2:2002

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ОРГАНІВ СЛУХУ: ВКЛАДИШІ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

EP16: ОДНОРАЗОВІ БЕРУШІ НА ОБІДКУ. ДОСТУПНІ ЗМІННІ 
ВСТАВКИ (EP18)

КОНСТРУКЦІЯ:
EP16 - ПУ беруші / ПOM (поліоксіметіленовий) наголов’я - вага: 18г

Ці беруші призначені для захисту користувача від шкідливих 
шумів. Ці протишумові навушники,необхідно постійно носити в 
шумному середовищі (рівень шуму вище 80 дБ), їх треба вибирати 
відповідно до коефіцієнтів ослаблення звуку для зменшення 
навколишнього шуму (див. характеристики). 
Переконайтеся, що вони підходять за розміром, правильно 
експлуатуються, відрегульовані і перевірені відповідно до цих 
інструкцій. Якщо ці інструкції не виконуються, захист, що надається 
протишумовими навушники, буде значно знижений.
РОЗМІРИ
Ці беруші мають малий (S) - середній (M) - великий (L) розміри. 
Беруші, що відповідають стандарту EN 352-2, мають широкий 
діапазон великого розміру, середнього розміру або малого розміру. 
Беруші середнього розміру підходять для більшості користувачів. 
Беруші діапазону великого розміру і малого розміру спроектовані 
таким чином, щоб вони відповідали користувачам, яким беруші 
середнього розміру не підходять.
РЕГУЛЮВАННЯ: 
Переконайтеся, що вушні вкладиші правильно вставлені, 
відрегульовані і використовуються відповідно до інструкцій, 
які зазначені нижче. Наступні маніпуляції завжди повинні 
виконуватися чистими руками: 
Покатайте вкладиш між пальцями, щоб отримати дуже тонкий 
циліндр. Потягніть за мочку вуха, щоб відкрити слуховий прохід, і 
вставте вкладиш легким обертальним рухом. Утримуйте вкладиш 
протягом декількох секунд, і дозвольте йому відновити свою форму 
в вушному каналі. 
При наявності фонового шуму переконайтеся, що вушні вкладиші 
правильно пригнічують звук, не пропускаючи шум, в іншому 
випадку змініть їхнє становище. Використовуйте вушні вкладиші 
до тих пір, поки зберігається дія шуму. Щоб витягти вкладиші, 
виконайте ту ж процедуру, що і для установки їх у вуха. Обережно 
- занадто швидке вилучення вкладишів може пошкодити 
барабанну перетинку.

УВАГА:
Вушні вкладиші, які забезпечені з’єднувальним елементом, не 
повинні використовуватися в середовищах, де з’єднувальний 
елемент може зачепитися під час використання. Контакт зі шкірою 
може викликати алергічні реакції у чутливих осіб. В цьому випадку 
необхідно залишити зону ризику, витягти вкладиші і звернутися 
до лікаря. Деякі хімічні речовини можуть мати шкідливий вплив 
на вкладиші. За додатковою інформацією звертайтеся до нас. 
Зберігати в недоступному для дітей місці, так як дрібні деталі 
можна легко проковтнути.. 
ІНСТРУКЦІЇ З ЗБЕРІГАННЯ ТА ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ: 
Беруші слід зберігати в сухому, прохолодному місці, захищеному 
від впливу екстремальних температур і світла, а також пилу, 
жирів або хімічних речовин. У нормальних умовах експлуатації 
ці беруші будуть ефективними протягом 1 року після початку 
їх використання, щодо наголов’я, в той час як беруші повинні 
бути замінені після однієї робочої зміни (8 год) або раніше, 
якщо вони забруднилися. Якщо беруші не використовуються, їх 
слід зберігати в оригінальній упаковці. Стан берушів необхідно 
регулярно перевіряти.
Багаторазові вушні вкладиші слід перевіряти і очищати перед 
кожним повторним використанням, ретельно видаляючи сліди 
вушної сірки або бруду за допомогою чистої вологої тканини. 
Ніколи не використовуйте пральні, дезінфікуючі або хімічні 
продукти без першочерговим консультації з нами. Рекомендується 
регулярно міняти вушні вкладиші.
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ - акустичне ослаблення (в дБ):
(Див. таблиці, які додаються)
SNR = рейтинг одинарного числа
A = частота (Гц); / B = середнє загасання (дБ); / C = стандартне 
відхилення (дБ); / D = Передбачуваний захист (дБ).
Загасання в дБ: H = Високі частоти / M = Середні частоти /
L = Низькі частоти (баси)

Завантажити декларацію відповідності 
@ www.portwest.com/declarations

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА 
Більш детальну інформацію про відповідні стандарти див. на етикетці продукту. Застосовуються тільки 
стандарти і значки, які відображаються як на продукті, так і на інформації для користувача нижче. Всі ці продукти 
відповідають вимогам Регламенту (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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