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EN 352:1: 2002

MK ЗАШТИТНИ ЗАШТИТНИЦИ: EAR MUFFS

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ
СИТЕ ОВИЕ ПРОИЗВОДИ СЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО БАРАЊАТА 
НА РЕГУЛАТИВАТА (ЕУ 2016/425) И ОПШТИТЕ БАРАЊА НА 
СТАНДАРДОТ EN352-1: 2002.

Овие штитници за уши мора секогаш да се носат во бучни 
околини (нивоа на бучава над 80dB) и мора да бидат 
избрани според нивните фактори на слабеењето во однос на 
амбиенталниот шум да се намалат (видете перформанси). 
Осигурајте се дека тие се правилно вградени, прилагодени, 
одржувани и проверени во согласност со овие упатства. Ако 
овие упатства не се почитуваат, заштитата обезбедена од уво 
бранителот ќе биде значително намалена.
Предупредување, ако овие упатства не се почитуваат, 
заштитата што ја даваат ушните мушички ќе биде сериозно 
оштетена. Бидете предупредени дека рамките и косата на 
спектаклите помеѓу ушните перничиња и главата, исто така, 
може да влијаат на перформансите на бранителите на увото.
РАЗМИСЛУВАЊЕ: 
PS46: овие ушни муши се со опсег на големина S/M/L ;
Ушни муфели во согласност со EN 352-1 се со големи димензии, 
опсег од средна големина или опсег со мала големина. Ушните 
перничиња од средна големина ќе одговараат на повеќето 
носители. Опсегот со големи димензии и ушни мушички со мала 
големина се дизајнирани да ги соберат носителите за кои не се 
погодни ушни мушиња од средна големина.
Местење на главата (O-T-H): 
Ставете ги чашите на бравите за уши на најнискиот слот на 
собрание на глава. Нема правец (лево или десно) за да ги 
ставите чашите. Поставете ги чашите над ушите, лентата за 
глава насочена нагоре. Оди до лентата за глава додека не го 
допре врвот на главата.
ТЕЖИНА И СОСТАВ: 
PS46: Чаши ABS / Перница: Пена / лента: PU/ПВЦ  
Просечна маса Тежина: 307.2гр

СКЛАДИРАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ 
Ставете ги ушните бранови по употреба на ладно, суво место, 
надвор од светлината и заштитени од мраз. Кога не се користи, 
чувајте го во оригиналното пакување. 
Некои хемиски супстанции може негативно да влијаат на овој 
производ. Дополнителни информации треба да се побараат 
од производителот.
Исчистете го и дезинфицирате со топла сапуница за вода, 
перница и лента и суво со мека крпа. Никогаш не користете 
растворувачи, абразивни или штетни производи.
Во нормални услови на употреба, овие бранови за уши ќе 
останат ефективни 2 до 3 години по нивната првична употреба. 
Ушните муши, а особено перниците, може да се влошат со 
употреба и треба да се испитуваат во чести интервали за 
пукање и истекување, на пример. 
Ако се најде било каква штета, фрлите ги бранителите на 
увото подалеку. 
Монтажата на хигиенските покривки за перничињата може да 
влијае на акустичните перформанси на очните капаци. 
Овие заштитници на увото може да предизвикаат алергиски 
реакции кај чувствителни субјекти, и ако настане таква 
ситуација, оставете ја бучната околина и отстранете ги 
бранителите на увото.

ПЕРФОРМАНСИ - АКУСТИЧНА ПРИЧИНА (во DB): 
(Види табели во прилог) 
OTH = Опремен над главата 
SNR = Рејтинг на единечен број / A = Фреквенција (Hz) 
B = Средно намалување (dB) / 
C = Стандарден отстапување (dB) / 
D = Ефикасна заштита (dB) 
Слабеење во дБ: H = високи фреквенции / M = средни 
фреквенции /  L = Ниско фреквенции (бас).
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ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ

ПЕРФОРМАНСИ - ЗВУЧЕН ПРИСТИГНУВАЊЕ
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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




