
UA ЗАХИСТ ВУХА

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА
Більш детальну інформацію про відповідні стандарти 
див. на етикетці продукту. Застосовуються тільки 
стандарти і значки, які відображаються як на продукті, 
так і на інформації для користувача нижче. Всі ці 
продукти відповідають вимогам Регламенту (EU 
2016/425)і загальні вимоги стандарту EN 352-3:2002
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. Навушники, які встановлені на касці, 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.

РОЗМІРИ 
PS45: ЦІ НАВУШНИКИ НА КАСКУ МАЮТЬ РОЗМІР M.
Навушники на каску, що відповідають стандарту EN 352-3 
мають розміри великий (L), середній (M) і маленький (S). 
Навушники на каску середнього розміру підійдуть більшості 
користувачів. Навушники на каску великого і малого розмірів 
зроблені для користувачів, яким не підійдуть навушники 
середнього розміру. 
Навушники PS45 повинні використовуватися тільки з 
касками. Endurance Safety Helmet (PS54/PS55 Колекції), 
Height Endurance Safety Helmet (PS53/PS63/PS73  I Колекції ), 
Expertbase Safety Helmet (PW50/PS57 I Колекції). 
Установка навушників на каску (див. схему): 1. 
Перемістіть чашки навушників в нижню позицію наголов’я. 
2. Замкніть (лицьовою стороною чашок вгору) адаптери з 
обох сторін в пази каски (чашки тепер можна відрегулювати 
з лівого і правого боку). 3. Поверніть кріплення вниз. 4. 
Акуратно прикладіть чашки до вух. 5. Наведіть чашки в 
найбільш зручну позицію. 

КОНСТРУКЦІЯ: 
PS45: Чашки: HIPS - пластик / Наповнювач: спінений матеріал 
/ Тримачі: Нержавіюча сталь. 
Середня вага навушників = 311 г 
Запасні частини не передбачені. 

ЗБЕРІГАННЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
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 2-3 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. 
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. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ - акустичне ослаблення (в дБ): 
(Див. таблиці, які додаються)
OTH = Надіваються поверх голови
SNR = рейтинг одинарного числа
A = частота (Гц); / B = середнє загасання (дБ);  
C = стандартне відхилення (дБ);  
D = Передбачуваний захист (дБ).
Загасання в дБ: H = Високі частоти / M = Середні частоти   
L = Низькі частоти (баси) 

Завантажити декларацію відповідності  
@ www.portwest.com/declarations

ВИРОБНИК 
Portwest, Westport, Co Mayo,  Ireland 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПОГЛИНАННЯ ЗВУКА

PS
45

US
P

i EN 352-3 : 2002

2777
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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
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Notified Body No.  2777
Notified Body responsible for the ongoing conformity under MODULE C2:
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD


