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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА
ВСІ ЦІ ПРОДУКТИ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ 
РЕГЛАМЕНТУ (EU) 2016/425 І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 
СТАНДАРТУ EN 352-1:2002
Гучний шум на робочому місці може бути дуже шкідливим 
для слуху, і це зазвичай відбувається поступово, так 
що працівники не знають про небезпеку, поки в них не 
розвинеться постійна втрата слуху. Крім поступової втрати 
слуху, також є втрата слуху, яка виникає в результаті 
раптових та надзвичайно гучних шумів. Ці запобіжні заходи 
допомагають зменшити вплив шкідливого шуму та інших 
гучних звуків.
Ці протишумові навушники,необхідно постійно носити в 
шумному середовищі (рівень шуму вище 80 дБ), їх треба 
вибирати відповідно до коефіцієнтів ослаблення звуку для 
зменшення навколишнього шуму (див. характеристики). 
Переконайтеся, що вони підходять за розміром, правильно 
експлуатуються, відрегульовані і перевірені відповідно до 
цих інструкцій. Якщо ці інструкції не виконуються, захист, 
що надається протишумовими навушники, буде значно 
знижений. Звукові штативи регулярно перевіряються на 
працездатність.
Увага: якщо ці інструкції не дотримуються, захист, 
що забезпечується протишумовими навушники, буде 
серйозно знижений. Враховуйте, що окуляри і волосся, 
що знаходяться між чашками і головою, також можуть 
впливати на роботу навушників.
Нанесення гігієнічного покриття на амортизатори може 
вплинути на акустичні характеристики навушників. Ці 
засоби захисту слуху можуть викликати алергічні реакції 
у чутливих користувачів. В такому випадку необхідно 
залишити гучну середу і зняти протишумові навушники.
РОЗМІРИ 
УВАГА:
PW43 - ці навушники в діапазоні розмірів L
PS44 - ці навушники в діапазоні розмірівL/M/S
Протишумові навушники, відповідні EN 352-1, бувають 
великого, середнього або малого розміру. Навушники 
середнього розміру підходять більшості користувачів. 
Ряд протишумових навушників великого і малого розміру 
розроблений таким чином, щоб навушники підходили 
користувачам, яким навушники середнього розміру не 
підходять.
ВАГА І СКЛАД:  PW43
Чашки: ABS -  Наголов’я:  ABS  
Чашки & Наголов’я Подушка: Пінистий матеріал  &  PVC
Середня вага навушників =226grams
Запасні частини не передбачені.
ВАГА І СКЛАД:  PS44
Чашки: ABS -  Наголов’я:  ABS  
Чашки & Наголов’я Подушка: Пінистий матеріал  &  PVC
Середня вага навушників =297grams
Запасні частини не передбачені.
ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ
• Якщо наголов’я навушників розташоване прямо над 

головою, потягніть чашки назовні і помістіть їх на 
вуха таким чином, щоб вони повністю закривали вухо 
і щільно прилягали до голови. Переконайтеся, що 
орієнтація чашки правильна, а індикатор на чашці 
«ВЕРХ» завжди зверху.(PW43)

• Відрегулюйте наголов’я таким чином, щоб зменшити 
простір між ним та головою.

• Для найкращого результату заберіть волосся та інші 
предмети з-під подушок. Вся поверхня подушки 
повинна міцно, але зручно притискатися до голови.

• Перевірте правильність налаштування перед 
потраплянням до шумного середовища.

ІНСТРУКЦІЇ З ЗБЕРІГАННЯ ТА ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ:
Транспортуйте захисні вушні замки з оригінальною 
упаковкою Після використання протишумові навушники, 
зберігаються в прохолодному, сухому місці, з захистом 
від світла і низьких температур. До і після використання 
навушники необхідно зберігати в упаковці виробника. 
Деякі хімічні речовини можуть пошкодити навушники. 
Додаткову інформацію запитуйте у виробника.
Чашки, амортизатори і наголов’я очищають і дезінфікують 
теплою мильною водою, потім протирають м’якою 
тканиною. Не використовуйте для очищення розчинники, 
абразивні або токсичні продукти. У звичайних умовах 
використання ці навушники будуть придатні до 
застосування протягом 2 років з початку їх використання. 
Протишумові навушники і, зокрема, амортизатори можуть 
зношуватися при використанні, і тому повинні часто 
перевірятися на наявність тріщин і протікання. Якщо 
виявлено будь-який дефект, засоби захисту слуху необхідно 
замінити.  Рекомендований термін зберігання - 3 роки від 
LOT/дати виготовлення, зазначеної на упаковці, наприклад, 
мм / рррр (місяць / рік)
ПРОДУКТИВНІСТЬ - ЗАТУХАННЯ ЗВУКОВИХ КОЛИВАНЬ 
(в дБ): (див. таблиці) 
OTH = Надіваються поверх голови 
SNR = Одиночний показник поглинання шуму 
A = Частота (Гц) B = Середнє загасання (дБ) / C = Середнє 
відхилення (дБ) / D = Ефективний захист (дБ) Затухання 
в дБ:  H = Високі частоти / M = Середні частоти / L = 
Низькі частоти
ОБМЕЖЕННЯ:
Співвідношення сигнал / шум (SNR) засноване на 
ослабленні безперервного шуму, і ці захисні навушники 
можуть не підходити для використання з метою:
• Використання у середовищі короткочасного або 

імпульсного шуму, де потрібен високий рівень 
ослаблення шуму.

• Використання у середовищі, що вимагає додаткового 
ослаблення, особливо в умовах високого шуму, з 
переважанням низьких частот.

Завантажити декларацію відповідності
@ www.portwest.com/declarations
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НАЗВА ТА АДРЕСА УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ, ЩО ВИДАВ СЕРТИФІКАТ 
ЄС: 
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

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ОРГАНІВ СЛУХУ: НАВУШНИКИ
PW43/PS44 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПОГЛИНАННЯ ЗВУКА - EN352-1:2002

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

Див. інформацію, надану 
Виробником

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПОГЛИНАННЯ ЗВУКА - ANSI S3 19-1974  Tested by  Michael & Associates, Inc.

OTH = Надіваються поверх голови 

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   


