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EN 352:1: 2002

SI ZAŠČITA SLUHA: GLUŠNIKI

PODATKI ZA UPORABNIKE
VSI TI IZDELKI USTREZAJO ZAHTEVAM UREDBE (EU 
2016/425) IN SPLOŠNE ZAHTEVE STANDARDA EN 352-1: 2002
Zaščite za ušesa je potrebno vedno nositi v hrupnih okoljih (raven 
hrupa nad 80 dB) in jih je potrebno izbrati glede na njihove 
faktorje dušenja v takšnem razmerju da zmanjšajo šume okolja 
(glej izvedbe). 
Zagotovite, da so v skladu s temi navodili pravilno nameščeni, 
nastavljeni, vzdrževani in pregledani. Če teh navodil ne upoštevate, 
se zaščita, ki jo zagotavlja varovalni pripomoček, znatno zmanjša.

Opozorilo, če ne upoštevate navodil, bo zaščita, ki jo zagotavljajo 
naušniki, močno prizadeta. Upoštevajte, da lahko okvirji očal in lasje 
med ušesnimi blazinicami in glavo vplivajo tudi na učinkovitost 
zaščite za ušesa.

VELIKOST: 
PS46: velikost glušnikov S/M/L ;
Naušniki, ki ustrezajo EN 352-1, so v različnih velikostih obsega - 
velikega, srednjega ali majhnega. Naušniki srednje velikosti bodo 
ustrezali večini uporabnikov. Naušniki velikega in malega obsega 
so zasnovani tako, da ustrezajo uporabnikom, za katere naušniki 
srednje velikosti niso primerni.

Namestitev na glavo (O-T-H): 
Postavite glušnike na najnižjo režo pokrivala. Za postavitev 
glušnikov ni smeri (levo ali desno). Namestite glušnike čez ušesa, 
trak za glavo obrnite navzgor. Pojdite po traku za glavo, dokler se 
ne dotakne vrha glave.

TEŽA IN SESTAVA: 
PS46: Glušnik ABS / Blazina: pena / Trak: PU/PVC . Povprečna 
masa - Teža: 307.2g
SKLADIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE Po uporabi, naušnike hranite v 
čistem in suhem prostoru, izven svetlobe in zaščitene pred zmrzaljo. 
Ko jih ne uporabljate jih hranite v originalni embalaži. Nekatere 
kemične snovi lahko na ta izdelek negativno vplivajo. Dodatne 
informacije je treba poiskati pri proizvajalcu.
Očistite in razkužite jih s toplo milnico, blazinice in trak za glavo pa 
nato posušite z mehko krpo. Nikoli ne uporabljajte topil, abrazivnih 
ali škodljivih izdelkov.
V normalnih pogojih uporabe bodo naušniki učinkoviti 2 do 3 leti 
od začetka uporabe. Naušniki, zlasti blazinice, se lahko hitreje 
obrabijo in jih je treba pogosto pregledovati - naprimer za razpoke 
in puščanje. Če so naušniki poškodovani oz. obrabljeni jih je 
potrebno zavreči. Kakršnja koli dodatna zaščita blazinic lahko vpliva 
na akustično delovanje naušnikov. Naušniki lahko pri občutljivih 
osebah povzročijo alergične reakcije, če do njih pride, takoj zapustite 
hrupno okolje in naušnike odstranite.

UČINKOVITOST - AKUSTIČNA NAPRAVA (v DB): 
(Glej priloženo tabelo) 
OTH = Priterjen čez glavo 
SNR = Pomen posameznih oznak / A = Frekvenca (Hz) 
B = Povprečno dušenje (dB) / C = Standardno odstopanje (dB) / 
D = učinkovita zaščita (dB) 
Atenuacija v dB: H = visoka frekvenca / 
M = srednja frekvenca / L = nizka frekvenca (bas)

Prenesite izjavo o skladnosti @ www.portwest.com/izjave
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PODATKI ZA UPORABNIKE

ZMOGLJIVOSTI - ZVOČNO ZASNOVANJE

2777

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




