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INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA
VŠETKY TIETO VÝROBKY SPĹŇAJÚ POŽIADAVKY 
NARIADENIA (EÚ) 2016/425 A VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY 
NORMY EN352-1: 2002
Zvýšený hluk na pracovisku môže veľmi poškodiť sluch, to 
sa zvyčajne stáva postupne, takže zamestnanci nevedia o 
nebezpečenstvách, kým už nedosiahli stratu sluchu. Rovnako 
ako postupná strata sluchu, dochádza aj k strate sluchu, ktorá je 
dôsledkom náhleho a extrémne hlučného zvuku. Tieto chrániče 
sluchu pomáhajú znižovať vystavenie nebezpečným šumom a 
iným hlasným zvukom
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. 
Ochranné chrániče sluchu sú pravidelne kontrolované z hľadiska 
použiteľnosti.

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.
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.
Veľkosti 
VAROVANIE:
PW43 - tieto chrániče sluchu sú vo veľkosti L
PS44 - tieto chrániče sluchu sú vo veľkostiL/M/S
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”.

HMOTNOSŤ A ZLOŽENIE:  PW43
Mušle: ABS -  Čelenka:  ABS  
Mušle & Čelenka Vankúšik: Pena  &  PVC
Priemerná hmotnosť chráničov sluchu =226grams
Nie sú k dispozícii žiadne náhradné diely.

HMOTNOSŤ A ZLOŽENIE:  PS44
Mušle: ABS -  Čelenka:  ABS  
Mušle & Čelenka Vankúšik: Pena  &  PVC
Priemerná hmotnosť chráničov sluchu =297grams
Nie sú k dispozícii žiadne náhradné diely.

MONTÁŽNY NÁVOD
• S chráničmi sluchu čelenkou umiestnenou priamo nad 

hlavou, vytiahnite mušle smerom von a umiestnite ich nad 
uši tak, aby úplne obklopili ucho a tesne obopli hlavu. Uistite 
sa, že orientácia mušle je správna a indikátor “TOP” je vždy 
na vrchu.(PW43)

• Upravte hlavový pás tak, aby sa zmenšil priestor medzi 
hlavou a pásom.

• Pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku odstráňte všetky 
vlasy a iné predmety pod vankúšikmi. Celý povrch vankúša 
by mal tlačiť pevne, ale pohodlne, na hlavu.

• Pred vstupom do hlučného prostredia skontrolujte 
správne uloženie. 

NÁVOD NA SKLADOVANIE A ÚDRŽBU:
Prepravujte chrániče sluchu s originálnym obalom 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 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. 
Odporúčaná doba použiteľnosti je 3 roky od lot no/dátumu 
výroby, ktorý je vyznačený na obale ako mm / rrrr (mesiac / rok)
Výkon (v dB): 
(pozri priloženú tabuľku) 
OTH = Upevnené cez hlavu 
SNR = 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
OBMEDZENIA:
Jednotlivá hodnota šumu (SNR) je založená na útlme 
spojitého hluku a tieto chrániče sluchu nemusia byť vhodné 
na použitie ako:
• Použitie v prerušovanom alebo impulzívnom prostredí 

hluku, kde je potrebná vysoká úroveň zvukového útlmu.
• Použitie v prostredí, ktoré vyžaduje dodatočné zmiernenie 

hluku, najmä v podmienkach s nízkou frekvenciou, v 
prostredí s vysokým hlukom.

Stiahnite si vyhlásenie o zhode
@ www.portwest.com/declarations

VÝROBCA
PORTWEST LIMITED, IDA BUSINESS PARK, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

 
NÁZOV A ADRESA NOTIFIKOVANÉHO ORGÁNU, KTORÝ VYDAL CERTIFIKÁT EC. 
INSPEC INTERNATIONAL LTD, 56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, 
GREATER MANCHESTER, M6 6AJ – ENGLAND  
NOTIFIED BODY NUMBER: 0194
NOTIFIED BODY RESPONSIBLE FOR THE ONGOING CONFORMITY UNDER 
MODULE D:  INSPEC INTERNATIONAL LTD – NOTIFIED BODY NUMBER 0194

________________________________________________________
PW43 - EN352-1:2002 + ANSI S3 19-1974
PS44  - EN352-1:2002 ONLY

CHRÁNIČE SLUCHU: MUŠĽOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU
PW43/PS44 

VÝKONY - UTLMENIE ZVUKU - EN352-1:2002

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA

Pozrite si informácie poskytnuté 
výrobcom

VÝKONY - UTLMENIE ZVUKU - ANSI S3 19-1974  Tested by  Michael & Associates, Inc.

OTH = Upevnené cez hlavu

SK

PW43

A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 19.1 22.4 30.1 38.9 33.4 39.6 37.6
C Standard Deviation (dB) 2.2 2.5 2.0 2.3 2.2 2.1 2.6
D Assumed Protection (dB) 16.9 19.9 28.1 36.6 31.2 37.5 35.0
 SNR = 32dB    H = 34 dB  /  M = 30 dB  /  L = 23 dB   

PW43

A Frequency(Hz) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300     8000     

B Mean Attenuation (dB) 17.8 21.8 29.1 38.4 36.3 40.6 40.6 37.1 39.0   
C Standard Deviation (dB) 2.8 2.3 1.8 2.7 2.7 3.1 3.2 3.8 2.8 
 NNR (NOISE REDUCTION RATING) = 32dB

PS44
A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 22.8 24.4 31.6 41.7 37.3 39.4 35.9
C Standard Deviation (dB) 3.2 3.5 3.4 3.4 3.5 3.7 4.4
D Assumed Protection (dB) 19.6 20.9 28.2 38.3 33.8 35.7 31.5
 SNR = 33dB    H = 34 dB  /  M = 31 dB  /  L = 24 dB   


