
DK HØREVÆRN: 
HJELMMONTERET HØREVÆRN

BRUGERVEJLEDNING
Se produktmærket for detaljerede oplysninger om 
de tilsvarende standarder. Kun standarder og ikoner, 
der vises på både produktet og brugeroplysningerne 
nedenfor, gælder. Alle disse produkter overholder 
kravene i forordning (EU 2016/425)og de generelle krav i 
standarden EN 352-3: 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. 
De hjelmmonterede høreværn inspiceres jævnligt for 
brugervenlighed. 

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 
PS45: DISSE HJELMMONTEREDE ØREMUFFER ER AF M  
STØRRELSE.
Hjelmmonterede høreværn, der opfylder EN 352-3, 
har stor størrelse, mellemstørrelse eller lille størrelse. 
Mellemstørrelseshjelmmonterede øremuffer passer til de fleste 
bærere. Stort udvalg og hjelmmonterede øremuffer med små 
størrelser er designet til at passe på bærere, som ikke er egnede til 
mellemstore hjelmmonterede øremuffer.
PS45 øremuffer bør kun monteres og anvendes på industrielle 
beskyttelseshjelme. Endurance Safety Helmet (PS54/PS55 og 
sortimenter), Height Endurance Safety Helmet (PS53/PS63/
PS73 og sortimenter), Expertbase Safety Helmet (PW50/PS57 
og sortimenter). 

Montering af høreværn på hjelmen (se diagrammer): 
1 - Placer (øre) kopperne på den nederste slot på hovedbøjlen. 2 - 
Klemme (ørekopperne vender opad) Adapterne på begge sider af 
hjelmen ind i de medfølgende slidser (kopperne kan monteres på 
enten venstre eller højre side). 3 - Drej leddet arm nedad. 4 - Sæt 
forsigtigt kopperne over ørerne. 

5 - Skub kopperne i position for at placere høreværnet perfekt. 

SAMMENSÆTNING: 
PS45: Kup: HIPS / Pude: Skum / Kop støttearm: Rustfrit stål. 
Vægt af høreværn = 311gr 
Ingen reservedele tilgængelige 

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. 

PRÆSTATION – ACOUSTIC ATTENUATION (i DB): 
(Se vedlagte tabeller)
OTH = Monteret over hovedet
SNR = Single Number Rating
A = Frekvens (Hz); 
B = Middeldæmpning (d/ B); 
C = Standardafvigelse (d/ B); 
D = Forudsat / Beskyttelse (d/ B).

Dæmpning i dB: 
H = Højfrekvenser
M = Middelfrekvenser 
L = Lavfrekvenser (bas) 

Download overensstemmelseserklæring 
@ www.portwest.com/declarations

PRODUCENT 
Portwest, Westport, Co Mayo,  Ireland 

Navn og adresse på det bemyndigede organ, der har udstedt EF-certifikat:

PERFORMANCES - LYD DÆMPNING
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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
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Notified Body responsible for the ongoing conformity under MODULE C2:
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD


