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EN 352:1: 2002

PT PROTECTORES DE AUDIÇÃO: AURICULARES

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
PRODUTOS CUMPREM OS REQUISITOS DO REGULAMENTO 
(UE 2016/425) E OS REQUISITOS GERAIS DA NORMA 
EN352-1:2002.
Estes protectores auriculares devem ser usados   sempre em 
ambientes ruidosos (níveis de ruído acima de 80dB) e devem ser 
escolhidos de acordo com seus fatores de atenuação em relação ao 
ruído ambiente a ser reduzido (ver performances). 
Certifique-se de que estão corretamente instalados, ajustados, 
mantidos e inspecionados de acordo com estas instruções. Se estas 
instruções não forem cumpridas, a proteção fornecida pelo protetor 
auricular será consideravelmente reduzida.
Atenção, se estas instruções não forem cumpridas, a proteção 
oferecida pelos auriculares será gravemente prejudicada. Lembre-se 
de que as armações de óculos e cabelos entre as almofadas e 
a cabeça também podem afetar o desempenho dos protetores 
auriculares.
TAMANHO: 
PS46: estes auriculares são de tamanho S/M/L ;
Os auriculares que cumprem a norma EN 352-1 são de tamanho 
Grande, Médio ou Pequeno. O tamanho Médio dos auriculares 
adapta-se à maioria dos usuários. Os protetores de tamanho Grande 
e Pequeno foram projetados para se adaptarem a utilizadores para 
os quais os os auriculares de tamanho Médio não são adequados.
Ajustamento Sobre a Cabeça (O-T-H): 
Coloque as almofadas dos auriculares na ranhura mais baixa de 
montagem. Não há direção (esquerda ou direita) para colocar 
as almofadas. Coloque as almofadas sobre as orelhas, a cabeça 
dirigida para cima. Desça a banda de cabeça até tocar na parte 
superior da cabeça.
PESO E COMPOSIÇÃO: 
PS46: Conchas ABS / Almofada: Espuma / Banda de Cabeça: PU/PVC 
Massa média Peso: 307.2g

ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO 
Coloque os protetores auriculares depois de usar num local fresco 
e seco, fora da luz e protegido da geada. Quando não usado, 
armazene na embalagem original. 
Este produto pode ser prejudicado por certas substâncias químicas. 
Mais informações devem ser solicitadas ao fabricante.
Limpe e desinfete com água morna e sabão as conchas, a almofada 
e banda de cabeça secar com um pano macio. Nunca use solventes, 
produtos abrasivos ou nocivos.
Em condições normais de uso, os auriculare permanecerão 
efetivos por 2 a 3 anos após o uso inicial. Os protetores auriculare 
e, em particular, as almofadas, podem-se deteriorar com o uso e 
devem ser examinados a intervalos frequentes para rachaduras e 
vazamentos, por exemplo. 
 
Se algum dano for encontrado, descarte os auriculares.  
O encaixe de coberturas de higiene nas almofadas pode afetar o 
desempenho acústico dos protetores auriculares. Os auriculares 
podem causar reações alérgicas em indivíduos sensíveis e, se 
ocorrer uma situação como essa, deixe o ambiente ruidoso e 
remova os auriculares.

DESEMPENHO - ATENUAÇÃO ACÚSTICA (em DB): 
(Ver tabelas incluídas) 
OTH = Ajustado sobre a cabeça 
SNR = Classificação Única / A = Frequência (Hz) 
B = Atenuação Média (dB) / C = Desvio Padrão (dB) / 
D = Proteção efetiva (dB) 
Atenuação em dB: 
H = Frequências elevadas /  M = Frequências médias / 
L = Baixas frequências (baixo) .

Baixe a declaração de conformidade @ www.portwest.com/declarations
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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




