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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΏΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/425 ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN 352-1: 2002
Ο δυνατός θόρυβος στον εργασιακό χώρο μπορεί να είναι πολύ 
επιζήμιος για την ακοή και συμβαίνει συνήθως σταδιακά, έτσι ώστε 
οι εργαζόμενοι να μην γνωρίζουν τους κινδύνους μέχρι να έχουν 
ήδη αναπτύξει μόνιμη απώλεια ακοής. Εκτός από τη σταδιακή 
απώλεια ακοής, υπάρχει επίσης απώλεια ακοής που προκύπτει 
από ξαφνικούς και εξαιρετικά δυνατούς θορύβους. Αυτά τα 
προστατευτικά αυτιών συμβάλλουν στη μείωση της έκθεσης σε 
επικίνδυνο θόρυβο και άλλους δυνατούς ήχους.
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 μαξιλαράκια 
αυτιών ελέγχονται τακτικά για την εξυπηρέτηση.
Προσοχή, 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.
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.
ΜΕΓΕΘΗ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
PW43 - Αυτά τα προστατευτικά αυτιών είναι μεγέθους L
PS44 - Αυτά τα προστατευτικά αυτιών είναι μεγέθουςL/M/S
Τα προστατευτικά αυτιών που συμμορφώνονται με το πρότυπο 
EN 352-1 είναι μεγάλης εμβέλειας, μεσαίου μεγέθους ή μικρού 
μεγέθους. Τα ακουστικά μεσαίου μεγέθους ταιριάζουν στην 
πλειοψηφία των χρηστών. κατάλληλοι χρήστες για τους οποίους 
δεν είναι κατάλληλα τα ακουστικά μεσαίου μεγέθους.
ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ:  PW43
Κύπελλα: ABS -  Κεφαλάκι:  ABS  
Κύπελλα & Κεφαλάκι Μαξιλάρι: Σφουγγάρι  &  PVC
Η μέση μάζα των ωτοασπίδων =226grams
Δεν διατίθενται ανταλλακτικά.
ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ:  PS44
Κύπελλα: ABS -  Κεφαλάκι:  ABS  
Κύπελλα & Κεφαλάκι Μαξιλάρι: Σφουγγάρι  &  PVC
Η μέση μάζα των ωτοασπίδων =297grams
Δεν διατίθενται ανταλλακτικά.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• Με το στήριγμα κεφαλής του μανικιού αυτιού τοποθετημένο 

απευθείας πάνω από το κεφάλι, τραβήξτε τα κύπελλα προς 

τα έξω και τοποθετήστε τα πάνω στα αυτιά σας έτσι ώστε να 
περικλείουν πλήρως το αυτί και να σφραγίζονται σφιχτά πάνω 
στο κεφάλι. Βεβαιωθείτε ότι ο προσανατολισμός του κυπέλλου 
είναι σωστός και ότι ο δείκτης κυπέλλου “TOP” είναι πάντα 
στην κορυφή.(PW43)

• Ρυθμίστε την ζώνη κεφαλής για να μειώσετε το διάστημα 
μεταξύ κεφαλής και ζώνης.

• Για καλύτερο αποτέλεσμα, αφαιρέστε όλα τα μαλλιά και άλλα 
αντικείμενα από κάτω από τα μαξιλάρια. Η όλη επιφάνεια 
μαξιλαριού θα πρέπει να πιέζει σταθερά, αλλά άνετα, στο 
κεφάλι σας.

• Ελέγξτε την κατάλληλη εφαρμογή πριν εισέλθετε σε 
θορυβώδες περιβάλλον.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:
Μεταφέρετε τα προστατευτικά αυτιών με την αρχική συσκευασία 
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  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 συνιστώμενη διάρκεια ζωής είναι 3 χρόνια από την LOT αριθ. 
ημερομηνία παρασκευής που σημειώνεται στη συσκευασία όπως 
mm / εεεε (Μήνας / Έτος)
ΑΠΟΔΟΣΗ - ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ (σε dB): 
(Βλέπε συνημμένους πίνακες) 
OTH = Τοποθετείται πάνω από το κεφάλι 
SNR = Βαθμός μοναδικού αριθμού / A = Συχνότητα (Hz) 
B = Μέση εξασθένηση (dB) / C = Πρότυπο 
απόκλιση (dB) / D = Αποτελεσματική προστασία (dB) Εξασθένηση 
σε dB: H = Υψηλές συχνότητες 
M = Μεσαίες συχνότητες/ L = Χαμηλή συχνότητες (μπάσα)
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ:
Η αναφερόμενη μοναδική ονομαστική τιμή θορύβου (SNR) 
βασίζεται στην εξασθένηση του συνεχούς θορύβου και αυτά 
τα προστατευτικά αυτιών μπορεί να μην είναι κατάλληλα για 
χρήση ως εξής:
• Χρήση σε διακεκομμένο ή παρορμητικό περιβάλλον θορύβου, 

όπου απαιτείται υψηλό επίπεδο εξασθένησης του ήχου.
• Χρήση σε περιβάλλον που απαιτεί πρόσθετη εξασθένιση, 

ειδικά στις χαμηλές συχνότητες που επικρατούν, σε περιβάλλον 
με υψηλό θόρυβο.

Λήψη δήλωσης συμμόρφωσης
@ www.portwest.com/declarations

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
PORTWEST LIMITED, IDA BUSINESS PARK, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

 
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚ: 
INSPEC INTERNATIONAL LTD, 56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, 
GREATER MANCHESTER, M6 6AJ – ENGLAND  
NOTIFIED BODY NUMBER: 0194
NOTIFIED BODY RESPONSIBLE FOR THE ONGOING CONFORMITY UNDER 
MODULE D:  INSPEC INTERNATIONAL LTD – NOTIFIED BODY NUMBER 0194

________________________________________________________
PW43 - EN352-1:2002 + ANSI S3 19-1974
PS44  - EN352-1:2002 ONLY

ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΕΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ
PW43/PS44 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ - ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΗΧΟΥ - EN352-1:2002

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Δείτε τις πληροφορίες που παρέχονται 
από τον κατασκευαστή

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ - ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΗΧΟΥ - ANSI S3 19-1974  Tested by  Michael & Associates, Inc.

OTH = Τοποθετείται πάνω από το κεφάλι 
 

PW43

A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 19.1 22.4 30.1 38.9 33.4 39.6 37.6
C Standard Deviation (dB) 2.2 2.5 2.0 2.3 2.2 2.1 2.6
D Assumed Protection (dB) 16.9 19.9 28.1 36.6 31.2 37.5 35.0
 SNR = 32dB    H = 34 dB  /  M = 30 dB  /  L = 23 dB   

PW43

A Frequency(Hz) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300     8000     

B Mean Attenuation (dB) 17.8 21.8 29.1 38.4 36.3 40.6 40.6 37.1 39.0   
C Standard Deviation (dB) 2.8 2.3 1.8 2.7 2.7 3.1 3.2 3.8 2.8 
 NNR (NOISE REDUCTION RATING) = 32dB

PS44
A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 22.8 24.4 31.6 41.7 37.3 39.4 35.9
C Standard Deviation (dB) 3.2 3.5 3.4 3.4 3.5 3.7 4.4
D Assumed Protection (dB) 19.6 20.9 28.2 38.3 33.8 35.7 31.5
 SNR = 33dB    H = 34 dB  /  M = 31 dB  /  L = 24 dB   


