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Any additional information please keep contact with the manufacturer

Όνομα και διεύθυνση του κοινοποιημένου οργανισμού που διαθέτει 
πιστοποιητικό ΕΚ: 
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

Ο δυνατός θόρυβος στον εργασιακό χώρο μπορεί να είναι πολύ 
επιζήμιος για την ακοή και συμβαίνει συνήθως σταδιακά, έτσι ώστε 
οι εργαζόμενοι να μην γνωρίζουν τους κινδύνους μέχρι να έχουν ήδη 
αναπτύξει μόνιμη απώλεια ακοής. Εκτός από τη σταδιακή απώλεια 
ακοής, υπάρχει επίσης απώλεια ακοής που προκύπτει από ξαφνικούς 
και εξαιρετικά δυνατούς θορύβους. Αυτά τα προστατευτικά αυτιών 
συμβάλλουν στη μείωση της έκθεσης σε επικίνδυνο θόρυβο και 
άλλους δυνατούς ήχους. 
Αυτά τα βύσματα αυτιών έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν 
τον χρήστη από τους επιβλαβείς θορύβους. Αυτά τα προστατευτικά 
αυτιών πρέπει να φοριούνται ανά πάσα στιγμή σε θορυβώδη 
περιβάλλοντα (επίπεδα θορύβου πάνω από 80dB) και πρέπει να 
επιλέγονται ανάλογα με τους συντελεστές εξασθέσεώς τους σε 
σχέση με τον θόρυβο του περιβάλλοντος που πρέπει να μειωθεί 
(δείτε τις επιδόσεις). 
Βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί, ρυθμιστεί, συντηρηθεί και 
επιθεωρηθεί σωστά σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.  
Εάν αυτές οι οδηγίες δεν τηρηθούν, η προστασία που παρέχεται από 
τον υπερασπιστή του αυτιού θα μειωθεί σημαντικά.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ:  ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
Zεβαιωθείτε ότι τα βύσματα αυτιών έχουν εισαχθεί, ρυθμιστεί σωστά 
και σκουλήκι σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. Οι παρακάτω 
χειρισμοί πρέπει πάντα να πραγματοποιούνται με καθαρά χέρια: 
Περιστρέψτε το βύσμα του αυτιού ανάμεσα στα δάκτυλά σας για να 
αποκτήσετε έναν πολύ λεπτό κύλινδρο. Τραβήξτε προς τα κάτω τον 
λοβό του αυτιού για να ανοίξετε το κανάλι του αυτιού και τοποθετήστε 
το βύσμα χρησιμοποιώντας ελαφρά περιστροφική κίνηση. 
Διατηρήστε για λίγα δευτερόλεπτα και αφήστε το βύσμα να ανακτήσει 
το σχήμα του μέσα στο κανάλι του αυτιού.
Όταν υπάρχει θόρυβος περιβάλλοντος, βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα 
αυτιών είναι σωστά εξασθενημένα, χωρίς να επιτρέπεται ο θόρυβος, 
διαφορετικά επανατοποθετήστε τα. “Φοράτε τα βύσματα αυτιών για 
όσο διάστημα η έκθεση στο θόρυβο παραμένει.” Για να τα αφαιρέσετε 
ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως για την εισαγωγή Προσοχή - η 
γρήγορη αφαίρεση των βυσμάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στο τύμπανο αυτιού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
Τα βύσματα αυτιού που διαθέτουν στοιχείο σύνδεσης δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα όπου το στοιχείο σύνδεσης 
μπορεί να πιαστεί κατά τη χρήση. Η επαφή με το δέρμα μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις σε ευαίσθητα άτομα. Σε αυτήν 

την περίπτωση, αφήστε την περιοχή κινδύνου, αφαιρέστε τα βύσματα 
και συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Ορισμένες χημικές ουσίες μπορεί 
να έχουν βλαβερή επίδραση σε αυτά τα προϊόντα. Για περισσότερες 
πληροφορίες, συμβουλευτείτε μας. Κρατώ έξω της απόστασης των 
παιδιών, καθώς μικρά τμήματα μπορεί εύκολα να καταποθούν.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:
Τα βύσματα αυτιών πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερό, ξηρό 
περιβάλλον, από τον παγετό και το φως και να προστατεύονται από 
τη σκόνη, το λίπος ή τα χημικά προϊόντα. Σε κανονικές συνθήκες 
χρήσης, αυτά τα ακουστικά θα παραμείνουν αποτελεσματικά για 
ένα χρόνο μετά την αρχική τους χρήση, όσον αφορά την κεφαλή, 
ενώ τα βύσματα αυτιών θα πρέπει να αντικαθίστανται μετά από 
μία βάρδια εργασίας (8 ώρες) ή νωρίτερα εάν είναι βρώμικα. Όταν 
δεν χρησιμοποιούνται, τα βύσματα αυτιών πρέπει να φυλάσσονται 
στην αρχική τους συσκευασία. Η κατάσταση των βιδών πρέπει να 
ελέγχεται τακτικά. Μεταφέρετε τα προστατευτικά αυτιών με την 
αρχική συσκευασία
Η συνιστώμενη διάρκεια ζωής είναι 3 χρόνια από την ημερομηνία 
παρασκευής που σημειώνεται στη συσκευασία όπως mm / εεεε 
(Μήνας / Έτος)

ΑΠΟΔΟΣΗ - ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ (σε DB):
(Βλέπε συνημμένους πίνακες)
SNR = Μονόριθμη Βαθμολογία   
Α = συχνότητα (Hz); Β = Μέση εξασθένηση (d/ B).  
C = τυπική απόκλιση (d/ B). / D = Θεωρείται Προστασία (d/ B).
Εξασθένηση σε dB: H = Υψηλές συχνότητες / 
Μ = Μέση συχνότητες / L = Χαμηλή συχνότητες

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ:
Η αναφερόμενη μοναδική ονομαστική τιμή θορύβου (SNR) βασίζεται 
στην εξασθένηση του συνεχούς θορύβου και αυτά τα προστατευτικά 
αυτιών μπορεί να μην είναι κατάλληλα για χρήση ως εξής:
-Χρήση σε διακεκομμένο ή παρορμητικό περιβάλλον θορύβου, όπου 
απαιτείται υψηλό επίπεδο εξασθένησης του ήχου.
-Χρήση σε περιβάλλον που απαιτεί πρόσθετη εξασθένιση, ειδικά 
στις χαμηλές συχνότητες που επικρατούν, σε περιβάλλον με 
υψηλό θόρυβο.

Λήψη δήλωσης συμμόρφωσης
@ www.portwest.com/declarations

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ
EP20 (EP02-2); EP21 (EP02-2);EP06

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΏΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/425 ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EN 352-2: 2002
EP20 (EP02-2) : Βύσμα αφρού πολυουρεθάνης μίας χρήσης ø6 - ø12  mm
EP21 (EP02-2) : Βύσμα αφρού πολυουρεθάνης μίας χρήσης ø6 - ø12  mm
EP06: Βύσμα αφρού πολυουρεθάνης μίας χρήσης ø7 - ø11  mm

Δείτε τις πληροφορίες που παρέχονται από τον 
κατασκευαστή

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ - ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΗΧΟΥ - 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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