
SI ZAŠČITA SLUHA: 
SLUŠALKE NAMEŠČENE NA ČELADI

PODATKI ZA UPORABNIKE
Podrobne informacije o ustreznih standardih najdete na 
etiketi izdelka. Uporabljajo se samo standardi in ikone, 
ki se pojavljajo na izdelku in v podatkih za uporabnike 
spodaj. Vsi ti izdelki ustrezajo zahtevam Uredbe (EU 
2016/425)in splošne zahteve standarda EN 352-3: 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. Čelade z nameščenimi glušniki so redno 
pregledane za uporabnost. 

OPOZORILO: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.

VELIKOSTI 
PS45: TI GLUŠNIKI ZA ČELADO SO V VELIKOSTI M.
Glušniki nameščeni na čeladi so skladni s standardom EN 352-3, 
in so v velikosti velikega obsega (L), srednji velikosti (M) ali 
majhni (S). Glušniki, nameščeni na čeladi, bodo ustrezali večini 
uporabnikov. Glušniki, nameščeni na čeladi velikega obsega in 
majhnega obsega, so zasnovani tako, da ustrezajo uporabnikom, 
za katere niso primerni glušniki srednje velikosti. 

PS45 glušniki so lahko vgrajeni in uporabljeni samo na 
industrijskih zaščitnih čeladah. Endurance Safety Helmet (PS54/
PS55 in kolekcije), Height Endurance Safety Helmet (PS53/
PS63/PS73 in kolekcije), Expertbase Safety Helmet (PW50/
PS57 in kolekcije). 

Namestitev glušnikov na čelado (glej skico): 1 - Namestite 
glušnike na najnižjo odprtino pokrova. 2 - Spoji (glušnike obrnjene 
navzgor) adapterje na obeh straneh čelade v predvidene reže 
(glušnike lahko namestite na levo ali desno stran). 3 - Ročko 
zavrtite navzdol. 4 - Nežno položite glušnike čez ušesa. 5 - 
Potisnite glušnike, da jih popolnoma namestite v pozicijo zaščite. 

SESTAVA: 
PS45: Glušniki: HIPS / Blazina: pena / Povezava glušnikov: 
nerjaveče jeklo 
Povprečna masa glušnikov = 311g 
Rezervni delov NI. 

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 - SLABLJENJE HRUPA (v DB): 
(Glej priložene tabele)
OTH = Priterjen čez glavo
SNR = Individualna vrednost slabljenja
A = frekvenca (Hz); 
B = srednje slabljenje (dB);
C = standardni odklon (dB); 
D = predvidena zaščita

Slabljenje v dB: 
H = Visoke frekvence 
M = Srednje frekvence 
L = Nizke frekvence (bas zvoki) 

Prenesite izjavo o skladnosti 
@ www.portwest.com/izjave

PROIZVAJALEC 
Portwest, Westport, Co Mayo,  Ireland 

Ime in naslov odgovornega organa, ki je izdal certifikat ES:

ZMOGLJIVOSTI - ZVOČNO ZASNOVANJE
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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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