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Any additional information please keep contact with the manufacturer

Jméno a adresa notifikovaného subjektu, který vydá ES certifikát: 
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

Zvýšený hluk na pracovišti může být velmi škodlivý pro sluch a 
obvykle se postupně stává, takže zaměstnanci nejsou obeznámeni 
s nebezpečím, dokud již nenastane trvalá ztráta sluchu. Stejně 
jako postupná ztráta sluchu dochází také ke ztrátě sluchu, která 
je důsledkem náhlých a extrémně silných zvuků. Tyto chrániče 
sluchu pomáhají snížit expozici nebezpečnému šumu a dalším 
hlasitým zvukům. 
Tyto ušní zátky jsou určeny k ochraně nositele před škodlivými zvuky. 
Tyto chrániče sluchu musí být vždy používány v hlučném prostředí 
(hlučnost nad 80 dB) a musí být zvoleny podle jejich útlumových 
faktorů vzhledem k redukovanému okolnímu hluku (viz výkon). 
 Ujistěte se, že jsou správně nastaveny, udržovány a kontrolovány 
v souladu s těmito pokyny. Pokud nedodržíte tyto pokyny, výrazně 
snížíte ochranu poskytovanou chráničem sluchu.

NASTAVENÍ:  PODÍVEJTE NA OBRÁZKY NAHOŘE 
Ujistěte se, že jsou sluchátka správně zasunuta a nastavena podle 
níže uvedených pokynů. Následující manipulace musí být prováděny 
vždy čistými rukama: 
Protáhněte zátku do uší mezi prsty, abyste získali velmi tenký válec. 
Zatáhněte lalůček ucha směrm dolů, abyste otevřeli ušní kanál a 
zasuňte jemným rotačním pohybem. Po pár vteřinách ucpávka 
obnoví svůj tvar uvnitř zvukovodu.
Za přítomnosti šumu v pozadí zkontrolujte, zda sluchátka správně 
tlumí, aniž by došlo k hluku, jinak je přemístěte. Používejte sluchové 
ucpávky tak dlouho, dokud hluk přetrvává. Chcete-li je odstranit, 
postupujte stejným způsobem jako pro vložení. Upozornění - příliš 
rychlé vyjmutí může poškodit ušní buben.

UPOZORNĚNÍ: 
Ušní zátky vybavené spojovacím prvkem by se neměly používat 
v prostředích, kde může být spojovací prvek během používání 
zachycen. Kontakt s pokožkou může způsobit alergické reakce u 
citlivých osob. V takovém případě opusťte oblast rizika, odstraňte 
zátky do uší a poraďte se s lékařem. Některé chemické látky mohou 
mít na tyto produkty škodlivý účinek. Pro více informací nás prosím 
kontaktujte. Držte mimo dosah dětí, protože malé části mohou být 
snadno spolknuty.

POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBU:
Úšní zátky jsou třeba skladovat v chladném, suchém prostředí, bez 
mrazu a světla a chránit před prachem, mastnotou nebo chemickými 
výrobky. Za běžných podmínek použití zůstávají sluchátka po dobu 
jednoho roku po jejich prvním použití účinná, zatímco ušní zátky by 
měly být vyměněny za jednu pracovní směnu (8 h) nebo dřív, pokud 
se znečistí. Pokud se ušní zátky nepoužívají měly by být uchovávány 
v původním obalu. Podmínky ušních zátek by měly být pravidelně 
kontrolovány. Přepravujte chrániče sluchu v originálním obale

Doporučená doba použitelnosti je 3 roky od data výroby, která je na 
obalu označena jako mm / rrrr (měsíc / rok)

VÝKON - AKUSTICKÉ UPOZORNĚNÍ (v DB):
(Viz přiložené tabulky)
SNR = Single Number Rating   
A = frekvence (Hz); / 
B = střední zesla/ Bení (d/ B);  
C = směrodatná odchylka (d/ B); /
D = předpokládaná ochrana (d/ B).
Útlum v dB: H = vysoké frekvence / M = střední frekvence / L = 
nízké frekvence (basy)

OMEZENÍ:
Hodnota citlivosti jednoho šumu (SNR) vychází z útlumu 
kontinuálního hluku a tyto chrániče sluchu nemusí být vhodné pro 
následující použití:
-Použití v přerušovaném nebo impulsním hluku, kde je zapotřebí 
vysokého útlumu zvuku.
-Použití v prostředí, které vyžaduje dodatečné útlumy, zejména v 
prostředí s nízkými frekvencemi, v prostředí s vysokým hlukem.

Stáhnout prohlášení o shodě
@ www.portwest.com/declarations

OCHRANA SLUCHU: UŠNÍ ZÁTKY
EP20 (EP02-2); EP21 (EP02-2);EP06

UŽIVATELSKÉ INFORMACE

UŽIVATELSKÉ INFORMACE
VŠECHNY TYTO VÝROBKY SPLŇUJÍ POŽADAVKY NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425  A OBECNÉ POŽADAVKY STANDARDU EN 352-2: 2002
EP20 (EP02-2) : Jednorázová polyuretanová pěnová ušní zátka ø6 - ø12  mm
EP21 (EP02-2) : Jednorázová polyuretanová pěnová ušní zátka ø6 - ø12  mm
EP06: Jednorázová polyuretanová pěnová ušní zátka ø7 - ø11  mm

Viz informace dodané výrobcem

VÝKON - ZMÍRNĚNÍ HLUKU - EN352-2:2002

 ANSI S.19-1974

EP20 (EP02-2) / EP21 (EP02-2) 

A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 33.0 33.3 36.1 37.1 36.1 41.8 38.5
C Standard Deviation (dB) 6.7 7.6 7.4 4.7 4.8 3.6 3.9
D Assumed Protection (dB) 26.3 25.7 28.7 32.4 31.3 38.2 34.6
 SNR = 34 dB    H = 33 dB  /  M = 31 dB  /  L = 28 dB   

EP20 (EP02-2) / EP21 (EP02-2) 

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

B Mean Attenuation (dB) 37.3 40.8 43.1 41.6 40.7 45.6 46.2 49.4 48.3   
C Standard Deviation (dB) 5.9 5.3 5.0 4.8 2.8 4.2 4.2 4.4 4.5  

Tested by  Michael & Associates, Inc. 

EP06

A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 31.6 34.3 35.8 35.0 35.4 45.3 44.7
C Standard Deviation (dB) 4.9 5.1 5.0 4.8 4.0 4.2 4.5
D Assumed Protection (dB) 26.7 29.2 30.8 30.2 31.4 41.1 40.2
 SNR = 34 dB    H = 33 dB  /  M = 31 dB  /  L = 30 dB   

Note : EP06 model of ear plugs has satisfied the optional requiremnts at +200C

i EN 352-2 : 2002
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