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PRODUCENT 
 PORTWEST LIMITED, IDA Business Park, Westport, Co. Mayo, Ireland
Any additional information please keep contact with the manufacturer

Navn og adresse på det bemyndigede organ, der har udstedt EF-certifikat: 
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

Høj støj på arbejdspladsen kan være meget skadeligt for 
hørelsen.  Skaderne sker normalt gradvist, så medarbejderne ikke er 
opmærksomme på skaderne, før de allerede har udviklet permanent 
høretab. Udover det gradvise høretab er der også høretab, der skyldes 
pludselige og ekstremt høje lyde. Disse høreværn hjælper med at 
reducere udsættelse for farlig støj og andre kraftige lyde. 
Disse ørepropper er designet til at beskytte brugeren mod skadelig 
støj. Disse høreværn skal altid bæres i støjende omgivelser (stø-
jniveauer 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.
JUSTERING:  SE TEGNING OVENFOR 
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.
ADVARSLER: 
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. Transporterer 
høreværn i deres original forpakning
Anbefalet levetid på lager er 3 år fra produktionsdato der mærket på 
forpakning som mm/yyyy (Måned/år)

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)

BEGRÆNSNING

SNR støj rating er baseret på konstant støj og disse høreværn er 
muligvis ikke velegnet til følgende brug: 
-Anvendelse I intermitterende eller impulsivt støjmiljø, hvor der 
kræves et højt lyddæmpningsniveau.
-Anvendelse  I miljø, der kræver ekstra dæmpning især i lavfrekvenser 
og miljø med høj støjniveau. 

Download overensstemmelseserklæring
@ www.portwest.com/declarations

HØREVÆRN: ØREPROPPER
EP20 (EP02-2); EP21 (EP02-2);EP06

BRUGERVEJLEDNING

BRUGERVEJLEDNING
 ALLE DISSE PRODUKTER OVERHOLDER KRAVENE I FORORDNING (EU) 2016/425  OG DE GENERELLE KRAV I STANDARDEN 
EN 352-2: 2002
EP20 (EP02-2) : Disponibel polyurethanskum ørepropp ø6 - ø12  mm
EP21 (EP02-2) : Disponibel polyurethanskum ørepropp ø6 - ø12  mm
EP06: Disponibel polyurethanskum ørepropp ø7 - ø11  mm

Læs information fra producenten

PERFORMANCES - LYD DÆMPNING - 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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