
SE HÖRSELSKYDDARE: 
HELMET MONTERADE ÖR MUFFS

ANVÄNDAR INFORMATION
Se produktens etikett för detaljerad information om 
motsvarande standarder. Endast standarder och ikoner 
som visas på både produkten och användarinformationen 
nedan är tillämpliga. Alla dessa produkter uppfyller 
kraven i förordning (EU 2016/425)och de allmänna kraven i 
standarden EN352-3: 2002
Dessa öronskydd måste alltid användas i bullriga miljöer 
(ljudnivåer över 80 dB) och måste väljas enligt deras 
dämpningsfaktorer i förhållande till omgivningsbullret som ska 
reduceras (se prestanda). 
Se till att de är korrekt monterade, justerade, underhållna och 
inspekterade enligt dessa instruktioner. Om dessa instruktioner 
inte följs kommer skyddet från öronförsvararen att minska 
avsevärt. Hjälmmonterade öronhållare inspekteras regelbundet 
för användbarhet. 

VARNING: 
om dessa instruktioner inte följs, kommer skyddet från 
öronmuffarna att försämras. Varna att glasögon och hår mellan 
öronkuddarna och huvudet kan också påverka öronförsvararnas 
prestanda.

STORLEKAR 
PS45: DESSA HJÄLMMONTERADE ÖRONMUFFAR ÄR AV M 
STORLEK.
Hjälmmonterade öronhållare som uppfyller EN 352-3 har stor 
storlek, medelstorleksområde eller liten storlek. Medelstorlekar 
med hjälmmonterade hjälmmonterade hylsor passar de 
flesta bärare. Stort storleksintervall och hjälmmonterad liten 
storlek öronmuffar är utformade för att passa bärare för vilka 
medellångsarmar monterade öronmuffar inte är lämpliga. 
PS45 öronhållare ska endast monteras och användas på 
industriella skyddshjälmar. Endurance Safety Helmet (PS54/
PS55 och kollektioner), Height Endurance Safety Helmet (PS53/
PS63/PS73 och kollektioner), Expertbase Safety Helmet (PW50/
PS57 och kollektioner). 

Montering av öronhållarna på hjälmen (se diagram): 
1 - Placera (öron) kopparna på huvudkåpans lägsta slits. 2 - 
Klämma (öronkopplarna vända uppåt) Adaptrarna på båda sidor 
av hjälmen in i slitsarna (kopparna kan monteras på antingen 
vänster eller höger sida). 3 - Vrid den ledade armen nedåt. 4 - Vrid 

försiktigt ned kopparna över öronen. 
5 - Skjut kopparna för att placera öronförsvaren perfekt.
 
SAMMANSÄTTNING: 
PS45: Kup: HIPS / Kudde: Skum / Kupbärarmar: Rostfritt stål. 
Medelvärdet av öronmuffarna = 311gr 
Inga reservdelar tillgängliga. 

FÖRVARING OCH UNDERHÅLL 
Sätt öronförsvaret bort efter användning på en sval, torr plats, ut 
ur ljuset och skyddad från frost. När den inte används, förvaras i 
originalförpackningen. 
Denna produkt kan påverkas negativt av vissa kemiska ämnen. 
Ytterligare information ska sökas från tillverkaren.
Rengör och desinficera med varmt tvålvattenkopp, kudde 
och huvudband och torka med mjuk trasa. Använd aldrig 
lösningsmedel, slipmedel eller skadliga produkter.
Under normala användningsförhållanden kommer dessa 
öronförsvar att förbli effektiva i 2 till 3 år efter den första 
användningen. Öronhållare, i synnerhet kuddar, kan försämras 
vid användning och bör undersökas med täta mellanrum för 
sprickbildning och läckage, till exempel . 
Om någon skada upptäcks kastas öronförsvaret bort. 
Montering av hygienskydd på dynorna kan påverka öronets 
akustiska prestanda. 
Dessa öronförsvarare kan orsaka allergiska reaktioner i känsliga 
ämnen, och om en sådan situation uppstår, lämna den bullriga 
miljön och ta bort öronförsvaret. 

PERFORMANCE - ACOUSTIC ATTENUATION (i DB): 
(Se bifogade tabeller)
OTH = Monterad över huvudet
SNR = Enkelt antal betyg
A = Frekvens (Hz); / B = medeldämpning (d/ B); /  
C = Standardavvikelse (d/ B); / D = Förmodat skydd (d/ B).
Dämpning i dB: 
H = Högfrekvenser
M = Medelfrekvenser   
L = Lågfrekvenser (bas) 

Ladda ner försäkran om överensstämmelse  
@ www.portwest.com/declarations

TILLVERKARE 
Portwest, Westport, Co Mayo,  Ireland 

Namn och adress till anmält organ som har utfärdat EG-intyg:

PRESTANDER - LJUDBEKÄMPNING
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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


