
DK

PRODUCENT
Portwest Limited  Westport, County Mayo, Ireland 

Navn og adresse på det bemyndigede organ, der har udstedt EF-certifikat:
ALIENOR CERTIFICATION  NB: 2754 
ZA DU SANITAL -21 RUE ALBERT EINSTEIN, 86100 CHATELLEERAULT, FRANCE
NOTIFIED BODY RESPONSIBLE FOR THE ONGOING CONFORMITY UNDER MODULE C2: 
ALIENOR CERTIFICATION – NB 2754

PERFORMANCES - LYD DÆMPNING  EN352-2:2002

HØREVÆRN: ØREPROPPER

BRUGERVEJLEDNING

EP16: ENGANGSBØJLEHØREVÆRN. 
UDSKIFTNINGSPROP TIL RÅDIGHED (EP18)

SAMMENSÆTNING:
EP16 - PU prop / POM (polyoxymethylen) hovedbånd - vægt: 18 gr

Disse ørepropper er designet til at beskytte brugeren mod 
skadelig støj. Disse høreværn skal altid bæres i støjende 
omgivelser (støjniveauer over 80 dB) og skal vælges efter deres 
dæmpningsfaktorer i forhold til den omgivende støj, der skal 
reduceres (se præstationer). Sørg for, at de er korrekt monteret, 
justeret, vedligeholdt og inspiceret i overensstemmelse med denne 
vejledning. Hvis disse instruktioner ikke overholdes, vil beskyttelsen 
fra høreværnet blive reduceret betydeligt.
STØRRELSER
Disse ørepropper er af lille (S) - medium (M) - Stor (L) 
størrelse. Ørepropper, der overholder EN 352-2, er af stor 
størrelse, mellemstørrelse eller lille størrelse. Ørepropper med 
mellemstørrelsesafstand vil passe til de fleste bærere. Ørepropper 
med stor størrelse og ørestik med små størrelser er designet til at 
passe bærere, for hvem mellemstore ørepropper ikke passer.
JUSTERING: 
Sørg for, at ørepropperne er korrekt indsat, justeret og bærets i 
henhold til nedenstående anvisninger. Følgende manipulationer 
skal altid udføres med rene hænder: 
Rull øreproppen mellem fingrene for at opnå en meget tynd 
cylinderform. Træk ned på øreflippen for at åbne ørekanalen og 
sæt proppen i en lille roterende bevægelse. Hold trykket i nogle få 
sekunder, og lad proppen genskabe sin form i øregangen. 
I tilfælde af baggrundsstøj skal du kontrollere, at ørepropperne 
dæmper korrekt uden at støj trænger igennem, ellers skal du 
placere dem igen. Brug ørepropperne, så længe eksponeringen for 
støj fortsætter. For at fjerne dem skal du følge samme procedure 
som for indsættelse. Forsigtig - at fjerne propperne - for hurtigt kan 
beskadige øretrommen.

ADVARSEL:
Ørepropper udstyret med et forbindelseselement bør ikke anvendes 
i miljøer, hvor forbindelseselementet kan blive fanget under 
brug. Kontakt med huden kan forårsage allergiske reaktioner 
hos følsomme personer. I så fald skal du forlade risikoen, fjerne 
ørepropperne og konsultere en læge. Nogle kemiske stoffer kan 
have en skadelig virkning på disse produkter. For mere information, 
kontakt os venligst. Lad ikke børn lege med propperne. De kan 
let sluges.. 
OPBEVARING OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING: 
Ørepropper skal opbevares i et køligt, tørt miljø, fri af frost og 
lys og beskyttet mod støv, fedt eller kemiske produkter. Under 
normale brugsbetingelser er disse ørepropper i effektive 1 år efter 
deres første brug, hvad angår hovedbåndet, mens ørepropperne 
skal udskiftes efter et arbejdsskift (8 timer) eller tidligere, hvis de 
bliver beskidte. Ørepropperne bør ikke opbevares i deres originale 
emballage. Ørekontaktens tilstand bør kontrolleres regelmæssigt.
Genanvendelige ørepropper skal inspiceres og rengøres før 
hver genanvendelse, fjern forsigtigt spor af voks eller snavs med 
en ren, fugtig klud. 
Brug ikke vaskemidler, desinfektionsmidler eller kemiske produkter 
uden først at høre os. Det anbefales at skifte ørepropperne 
regelmæssigt
 
PRÆSTATION – ACOUSTIC ATTENUATION (i DB):
(Se vedlagte tabeller)
SNR = Single Number Rating
A = Frekvens (Hz); / B = Middeldæmpning (d/ B); / C = 
Standardafvigelse (d/ B); / D = Forudsat / Beskyttelse (d/ B).
Dæmpning i dB: H = Højfrekvenser / M = Middelfrekvenser /
 L = Lavfrekvenser (bas)

Download overensstemmelseserklæring
 @ www.portwest.com/declarations

BRUGERVEJLEDNING 
Se produktmærket for detaljerede oplysninger om de tilsvarende standarder. Kun standarder og ikoner, der vises på både 
produktet og brugeroplysningerne nedenfor, gælder. Alle disse produkter overholder kravene i forordning (EU 2016/425).
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A Frequency (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 24.8 25.7 23.5 22.9 26.0 32.5 37.1 40.8
C Standard Deviation (dB) 7.2 6.6 5.5 4.2 4.0 3.5 4.7 4.9
D Assumed Protection (dB) 17.6 19.1 18.1 18.7 22.0 28.9 32.3 35.9
SNR 26 dB  H: 28.5 dB  M:22.2 dB  L:19.9 dB     
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