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ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ
СИТЕ ОВИЕ ПРОИЗВОДИ СЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО 
БАРАЊАТА НА РЕГУЛАТИВАТА (ЕУ) 2016/425 И ОПШТИТЕ 
БАРАЊА НА СТАНДАРДОТ EN352-1: 2002
Гласната бука на работното место може да биде многу 
штетна за слухот и обично се случува постепено, така што 
вработените не се свесни за опасностите додека не развијат 
трајно губење на слухот. Како и постепено губење на слухот, 
исто така постои губење на слухот кое произлегува од 
ненадејни и исклучително гласни звуци. Овие штитници за 
уши помагаат да се намали изложеноста на опасен шум и 
други гласни звуци.
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. Слушните уши 
редовно се проверуваат за сервисирање.
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.
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.
ШЛИЦИ 
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
PW43 - овие ушни муши се со опсег на големина L
PS44 - овие ушни муши се со опсег на големинаL/M/S
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.
ТЕЖИНА И СОСТАВ:  PW43
 Школки: ABS -  лента::  ABS  
 Школки & лента: перница: сунѓер  &  PVC
Средна маса на ушните муфови =226grams
Не се достапни резервни делови.
ТЕЖИНА И СОСТАВ:  PS44
 Школки: ABS -  лента::  ABS  
 Школки & лента: перница: сунѓер  &  PVC
Средна маса на ушните муфови =297grams
Не се достапни резервни делови.
УПАТСТВА ЗА ПОДЕСУВАЊЕ
•  Лентата за на глава на треба да е  поставена директно над 

главата, повлечете ги школките нанадвор и поставете ги 
над вашите уши, така што тие целосно го приклучат увото 
и цврсто запечатуваат против главата. Осигурајте се дека 
ориентацијата на чашата е точна и индикаторот за чаша 
“TOP” е секогаш на врвот.(PW43)

• Прилагодете ја лентата за глава за да го намалите 
просторот помеѓу главата и лентата.

• За најдобри резултати, отстранете ги сите влакна и 
други предмети од под перниците. Целата површина 
на перницата треба да притиска цврсто, но удобно, на 
вашата глава.

• Проверете дали се соодветно поставени пред да влезете 
во бучна околина.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЧУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ:
Пренесувајте ги антифоните во оригинално пакување 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  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.
Препорачаниот рок на траење е 3 години од lot no/  датумот 
на производство кој е обележан на пакувањето како mm / 
yyyy (месец / година)
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 = Нискофреквенции
ОГРАНИЧУВАЊЕ:
Средниот рејтинг на единечен шум (SNR) се заснова на 
слабеењето на континуираната бучава и овие антифони не 
може да бидат соодветни за употреба во следните ситуации:
• Употреба во интермитентна или импулсивна средина на 

бучава, каде што е потребно високо ниво на намалување 
на звукот.

• Употреба во средина која бара дополнително намалување, 
особено во доминирана ниска фреквенција, средина со 
голема бучава.

Преземи декларација за усогласеност
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ИМЕ И АДРЕСА НА НОТИФИЦИРАНОТО ТЕЛО КОЕ ИМА ИЗДАДЕНО 
СЕРТИФИКАТ ЗА ЕК: 
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

ЗАШТИТНИ ЗАШТИТНИЦИ: EAR MUFFS
PW43/PS44 

ПЕРФОРМАНСИ - ЗВУЧЕН ПРИСТИГНУВАЊЕ - EN352-1:2002

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ

Погледнете ги информациите што 
ги доставува производителот

ПЕРФОРМАНСИ - ЗВУЧЕН ПРИСТИГНУВАЊЕ - ANSI S3 19-1974  Tested by  Michael & Associates, Inc.

OTH = Опремен над главата 

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   


