
CZ OCHRANA SLUCHU: 
MUŠLOVÉ CHRÁNIČE NA PŘILBY

UŽIVATELSKÉ INFORMACE
Podrobné informace o odpovídajících normách naleznete 
na štítku produktu. Použijí se pouze standardy a ikony, 
které se zobrazují jak na výrobku, tak i na uživatelských 
informacích níže. Všechny tyto výrobky splňují požadavky 
nařízení (EU 2016/425)a obecné požadavky standardu 
EN 352-3: 2002

Tyto chrániče sluchu musí být vždy používány v hlučném prostředí 
(hlučnost nad 80 dB) a musí být zvoleny podle jejich útlumových 
faktorů vzhledem k redukovanému okolnímu hluku (viz výkon). 
Ujistěte se, že jsou správně nastaveny, udržovány a kontrolovány 
v souladu s těmito pokyny. Pokud nedodržíte tyto pokyny, 
výrazně snížíte ochranu poskytovanou chráničem sluchu. 
Ochranné ušní chrániče jsou pravidelně kontrolovány z hlediska 
jejich použitelnosti. 

VAROVÁNÍ:že pokud nedodržíte tyto pokyny, ochrana 
poskytovaná chrániči sluchu bude vážně narušena. Upozorňujeme, 
že rámy brýlí a vlasy mezi náušníky a hlavou mohou také ovlivnit 
výkon chráničů sluchu.

VELIKOSTI 
PS45: TYTO CHRÁNIČE JSOU VE VELIKOSTECH M.

Chrániče vyhovují EN 352-3 mají velký, střední nebo malý rozměr. 
Střední velikost se hodí pro většinu nositelů. Velké a malé velikosti 
jsou navrženy tak, aby vyhovovaly nositelům, pro něž jsou střední 
velikosti nevhodné. 

PS45 by měly být používány pouze na ochranných přilběch. 
Endurance Safety Helmet (PS54/PS55 a Kolekce), Height 
Endurance Safety Helmet (PS53/PS63/PS73 a Kolekce), Expertbase 
Safety Helmet (PW50/PS57 a Kolekce). 

Montáž chráničů na helmu (viz schéma):
1 - Umístěte mušle do nejnižšího otvoru. 2 - Klipy na obou 
stranách přilby do dodaných štěrbin (mušle lze namontovat buď 
na levé nebo pravé straně). 3 - Otočte kloubové rameno směrem 
dolů. 4 - Jemně sklopte přes uši. 5 - Posuňte mušle tak, abyste 
dokonale umístili obránce. 

SLOŽENÍ: 
PS45: mušle: HIPS / polštář: pěnové / ramena: nerezová ocel. 
Střední hmotnost ušních chráničů = 271 gramů 
Žádné náhradní díly nejsou k dispozici. 

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA 
Po použití uchovávejte chrániče na chladném, suchém místě, 
mimo světlo a chráňte před mrazem. Nepoužívejte jej v 
původním obalu. 
Tento produkt může být nepříznivě ovlivněn určitými chemickými 
látkami. Další informace si vyžádejte od výrobce.
Vyčistěte a dezinfikujte v teplé mýdlové vodě. Vysušte jemnou 
látkou. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní nebo 
škodlivé přípravky.
Při používání za běžných podmínek tyto chrániče sluchu zůstanou 
účinnými po dobu 2 až 3 let po jejich prvním použití. Mušlové 
chrániče sluchu, a zejména polštáře, se mohou při použití 
zhoršovat a měly by být zkoumány v častých intervalech. 
Pokud dojde k poškození, není vhodné používat. 
Připevnění hygienických krytů na polštáře může ovlivnit akustický 
výkon sluchátek. 
Chrániče mohou způsobit alergické reakce citlivým jedincům. 
Pokud k takové situaci dojde, opusťte hlučné prostředí a 
chrániče odstraňte. 

VÝKON - AKUSTICKÉ UPOZORNĚNÍ (v DB): 
(Viz přiložené tabulky)
OTH = nad hlavou
SNR = Single Number Rating
A = frekvence (Hz); / B = střední zesla/ Bení (d/ B); / C = 
směrodatná odchylka (d/ B); / D = předpokládaná ochrana (d/ B).
Útlum v dB: H = vysoké frekvence / M = střední frekvence / L = 
nízké frekvence (basy) 

Stáhnout prohlášení o shodě @ 
www.portwest.com/declarations

VÝROBCE 
Portwest, Westport, Co Mayo,  Ireland 

Jméno a adresa notifikovaného subjektu, který vydá ES certifikát:

VÝKON - ZMÍRNĚNÍ HLUKU
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PS45                                 
A Frequency (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000     
B Mean Attenuation (dB) 10.5 11 20.6 27.9 38.0 33.4 34.1 30.3

C Standard Deviation (dB) 6.7 5.3 5.7 5.0 4.8 4.2 4.4 6.6

D Assumed Protection (dB) 3.8 5.7 14.9 22.8 33.2 29.1 29.7 23.7

SNR 25dB   H:29dB  M: 24dB  L: 14dB

1 2 3 4 5

SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland
Notified Body No.  2777
Notified Body responsible for the ongoing conformity under MODULE C2:
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD


