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EN 352:1: 2002

NO HØRSELSVERN: ØREKLOKKER

BRUKERINFORMASJON
PRODUKTENE OPPFYLLER KRAVENE I FORORDNING 
(EU 2016/425) OG DE GENERELLE KRAV I STANDARD 
EN352-1:2002
Dette hørselsvernet må til enhver tid brukes i om givelser hvor der 
er mye støy (støynivåer over 80 dB) og må velges i henhold til deres 
dempingsfaktorer i forhold til støyet i som skal dempes (se ytelser).  
Påse at de er riktig tilpasset, justert, vedlikeholdt og inspisert 
i samsvar med disse instrukser. Skulle disse instrukser ikke 
overholdes, blir vernet gitt av dette hørselvernet betraktelig 
redusert.
Advarsel, hvis disse instrukser ikke overholdes, er beskyttelsen 
gitt av disse øreklokkene betraktelig forringet. Vær oppmerksom på 
at briller og hår mellom øreklokkene og hodet også kan medføre 
ytelsen til hørselsvernet.
STØRRELSER: 
PS46: disse øreklokkene har i størrelsen S/M/L ;
Øreklokkene som er i samsvar med EN 352-1 kommer i 
størrelsesområdene Medium og Liten. Øreklokker i størrelse 
Medium passer de fleste brukere. Øreklokker i størrelsesområdene 
Stor og Liten er utformet til å passe brukere som ikke passer 
størrelsen Medium.
Passer over hodet (O-T-H): Plasser skålen til hørselvernet 
på det nederste sporet av hodebåndet. Skålene har ingen 
monteringsretning (venstre eller høyre). Plasser skålene over ørene, 
hodebåndet skal peke oppover. Beveg hodebåndet nedover til det 
berører topper av hodet.
VEKT OG KOMPOSISJON: 
PS46: Skåler: ABS / Pute: Skum / Hodebånd: PU/PVC . 
Gjennomsnittlig vekt: 307.2 g

OPPBEVARING OG VEDLIKEHOLD 
Etter bruk skal hørselsvernet oppbevares et på et kjølig og tørt sted, 
uten lys og frost. Når hørselvernet ikke er i bruk skal det oppbevares 
i originalemballasjen. 
Noen kjemiske stoffer kan ha negativ innvirkning på dette 
produktet. Du kan hendvende deg til produsenten for å få mer 
informasjon om dette.
Selve koppen til øreklokken, puten og hodebåndet skal rengjøres 
og desinfiser med varmt såpevann og tørkes med en myk klut. Bruk 
aldri løsemidler, slipende midler eller skadelige produkter.
Ved vanlig bruk er dette hørselsvernet effektivt i to eller tre år etter 
deres førstegangs bruk. Øreklokkene og puten i sær kan forringes 
ved bruk og skal undersøkes med jevne mellomrom for sprekker og 
lekkasje, for eksempel. 
Hvis du oppdager skader, skal hørselvernet kastes. 
Å påsette hygieniske overtrekk på puten til øreklokken kan forringe 
den akustiske ytelsen til øreklokkene. 
Dette hørselsvernet kan forårsake allergiske reaksjoner i sensitive 
personer, og skulle dette oppstå, forlat det støyfulte miljøet og 
ta av hørselsvernet.

YTELSE – AKUSTISK DEMPNING (i dB): 
(Se vedlagte tabeller) 
OTH = Passer over hodet 
SNR = Single Number Rating (SNR-verdi) / A = Frekvens (Hz) 
B = gjennomsnittlig dempning (dB) / C = Standard avvik (dB) / 
D = Effektivt vern (dB) Dempning i dB: H = Høye frekvenser /  
M = Middels frekvenser / L = Lave frekvenser (bass)

Last ned konformitetserklæring på: www.portwest.com/declarations

PRODUSENT
Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland 

Navn og adresse til godkjenningsorganet som utstedte EC-sertifikatet:
MODULE C2: 
SATRA TECHNOLOGY Europe Ltd – Notified Body nr 2777

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland
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YTELSER – LYDDEMPNING
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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




