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EN 352:1: 2002

DK HØREVÆRN: HØREVÆRN

BRUGERVEJLEDNING
PRODUKTER OVERHOLDER KRAVENE I FORORDNING (EU 
2016/425)OG DE GENERELLE KRAV I STANDARDEN EN 
352-1: 2002
Disse høreværn skal altid bæres i støjende omgivelser (støjniveauer 
over 80 dB) og skal vælges efter deres dæmpningsfaktorer i forhold 
til den omgivende støj, der skal reduceres (se præstationer). Sørg 
for, at de er korrekt monteret, justeret, vedligeholdt og inspiceret i 
overensstemmelse med denne vejledning. Hvis disse instruktioner 
ikke overholdes, vil beskyttelsen fra høreværnet blive reduceret 
betydeligt.
Advarsel, hvis disse instruktioner ikke overholdes, vil beskyttelsen 
fra høreværnene blive alvorligt svækket. Vær advaret om, at 
brillestel og hår mellem øretelefonerne og hovedet også kan påvirke 
høreværnets ydeevne.

Størrelser: 
PS46: Disse øremuffer er af S/M/L  størrelsesinterval;
Høreværn, der overholder EN 352-1, er af stor størrelse, 
mellemstørrelse eller lille størrelse. Høreværn i mellemstørrelse vil 
passe til de fleste bærere. Store eller små høreværn er designet til at 
passe til bærere, for hvem mellemstore høreværn ikke er egnede.
Montering over hovedet (O-T-H): Placer høreværnets kopper på 
den nederste slids på hovedbøjlen. Der er ingen retning (venstre 
eller højre) for at placere kopperne. Placer kopperne over ørerne, 
hovedbåndet rettet opad. Gå ned på hovedbåndet, indtil det rører 
toppen af hovedet.

VÆGT OG SAMMENSÆTNING: 
PS46: Kopper ABS / Pude: Skum / Hovedbånd: PU/PVC. 
Gennemsnitlig masse Vægt: 307.2g

OPBEVARING OG VEDLIGEHOLDELSE. 
Sæt høreværnet væk efter brug på et køligt, tørt, mørkt sted, 
beskyttet mod frost. Opbevares i originalemballagen, når det ikke 
bruges. Dette produkt kan påvirkes negativt af visse kemiske stoffer. 
Yderligere oplysninger skal søges hos producenten.
Rengør og desinficér med varmt sæbevand, puder og hovedbånd 
aftørrets med blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler, slibemidler 
eller skadelige produkter.
Under normale brugsbetingelser forbliver disse høreværn effektive 
i 2 til 3 år efter deres første brug. Høreværn, og især puder, kan 
forringes ved brug og bør undersøges med hyppige intervaller for 
f.eks. revner og lækage. Hvis der opdages nogen skade, skal du 
kasserer høreværnet. Montering af hygiejnebetræk til puderne 
kan påvirke høreværnets akustiske ydeevne. Disse høreværn 
kan forårsage allergiske reaktioner i følsomme emner, og hvis 
en sådan situation opstår, skal du forlade det støjende miljø og 
fjerne høreværnet.

PERFORMANCE - AKUSTISK ATTENUATION (i DB): (Se tabeller 
vedlagt) 
OTH = Monteret over hovedet 
SNR = Enkelt Antal Vurdering / 
A = Frekvens (Hz) 
B = Middeldæmpning (dB) / 
C = Standard 
afvigelse (dB) / 
D = Effektiv beskyttelse (dB) Dæmpning i dB:
 L = Lav frekvenser (bas) / 
M = Middelfrekvenser / H = Højfrekvenser
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PRODUCENT
Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland 

Navn og adresse på det bemyndigede organ, der har udstedt EF-certifikat:
MODULE C2: 
SATRA TECHNOLOGY Europe Ltd – Notified Body nr 2777

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland

  

BRUGERVEJLEDNING

PERFORMANCES - LYD DÆMPNING
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PS46                                  
A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000     
B Mean Attenuation (dB) 20.5 23.0 33.5 41.8 37.8 39.7 38.3

C Standard Deviation (dB) 2.7 2.3 1.9 2.4 2.8 3.2 3.0

D Assumed Protection (dB) 17.8 20.7 31.6 39.4 35.1 36.5 35.3
SNR 34dB   H:36dB  M: 32dB  L: 24dB




