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EN 352:1: 2002

SK CHRÁNIČE SLUCHU: MUŠĽOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA
VŠETKY TIETO VÝROBKY SPĹŇAJÚ POŽIADAVKY NARIADENIA 
(EÚ 2016/425) A VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NORMY 
EN352-1: 2002
Návod na použitie: Ochranné prostriedky na ucho musia byť vždy 
používané v hlučnom prostredí (hlučnosť nad 80 dB) a musia byť 
zvolené s útlmovým indexom podľa potreby zníženia okolitého 
hluku (pozri výkony). Uistite sa, že sú pripevnené správne, 
nastavené a udržiavané podľa pokynov výrobcu. Upozorňujeme, že 
ak sa tieto pokyny nedodržiavajú, ochrana poskytovaná chráničmi 
na uši bude vážne narušená.
Upozorňujeme, že ak sa tieto pokyny nedodržiavajú, ochrana 
poskytovaná chráničmi na uši bude vážne narušená. Upozorňujeme, 
že okuliarové rámy a vlasy medzi náušníkmi a hlavou môžu tiež 
ovplyvniť výkon chráničov sluchu.
TRIEDENIE 
PS46: tieto chrániče sluchu sú veľkosti S/M/L
Ochranné chrániče sluchu vyhovujúce norme EN352-1 sú “stredne 
veľké” alebo “malé alebo veľké rozmery”. Ochranné chrániče sluchu 
“stredného rozmeru” vyhovujú väčšine používateľov. Ochranné 
chrániče sluchu “malého alebo veľkého rozsahu” sú navrhnuté tak, 
aby vyhovovali používateľom, pre ktorých nie sú vhodné chrániče 
sluchu “stredného rozmeru”.
Montáž nad hlavou (O-T-H): Umiestnite chrániče do najnižšieho 
otvoru zostavy hlavy. Neexistuje žiadny smer (doľava alebo doprava) 
na umiestnenie chráničov. Umiestnite chrániče nad uši, hlavová 
časť smeruje nahor. Dajte hlavovú časť nadol, kým sa nedotkne 
hornej časti hlavy.
HMOTNOSŤ A ZLOŽENIE: 
PS46: Šálky ABS / Vankúš: Pena / Čelenka: PU/PVC. 
Priemerná hmotnosť: 307.2g

PO POUŽITÍ
 Použité chrániče uší uložte na chladnom, suchom mieste, mimo 
dosahu svetla a chráňte pred mrazom. Ak sa nepoužívajú, uložte do 
pôvodného obalu. Tento produkt môže byť nepriaznivo ovplyvnený 
určitými chemickými látkami. Ďalšie informácie je potrebné 
vyžiadať od výrobcu.
Vyčistite a dezinfikujte teplou mydlovou vodou, vankúšiky a čelenku 
a vysušte ju jemnou handričkou. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, 
abrazívne alebo škodlivé produkty.
Pri bežnom používaní zostanú tieto chrániče ucha účinné po dobu 
2 až 3 rokov po ich prvom použití. Mušlové chrániče sluchu a najmä 
vankúšiky sa môžu pri používaní zhoršovať a mali by sa napríklad 
často kontrolovať kvôli možným prasklinám, opotrbeniu a pod. Ak sa 
vyskytnú nejaké poškodenia, nepoužívajte ich. Montáž hygienických 
krytov na vankúšiky môže ovplyvniť akustický výkon sluchátok. 
Tieto chrániče uší môžu spôsobiť alergické reakcie u citlivých 
osôb, a ak nastane takáto situácia, opustite hlučné prostredie a 
odstráňte chrániče.

Výkon (v DB): (pozri priloženú tabuľku) 
OTH = Upevnené cez hlavu S
NR = priemerné tlmenie (pomer signálu k šumu) 
A = Frekvencia (Hz) B = priemerný útlm (dB) 
C = štandardná odchýlka (dB) 
D = účinná ochrana (dB, H = vysoké frekvencie) 
M = stredné frekvencie  L = nízke frekvencie
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VÝKONY - UTLMENIE ZVUKU
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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




