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

Име и адреса на нотифицираното тело кое има  
издадено сертификат за ЕК: 
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

Гласната бука на работното место може да биде многу штетна 
за слухот и обично се случува постепено, така што вработените 
не се свесни за опасностите додека не развијат трајно губење 
на слухот. Како и постепено губење на слухот, исто така постои 
губење на слухот кое произлегува од ненадејни и исклучително 
гласни звуци. Овие штитници за уши помагаат да се намали 
изложеноста на опасен шум и други гласни звуци. 
Овие ушни приклучоци се дизајнирани да го заштитат носителот 
од штетните звуци. Овие штитници за уши мора секогаш да се 
носат во бучни околини (нивоа на бучава над 80dB) и мора да 
бидат избрани според нивните фактори на слабеењето во однос 
на амбиенталниот шум да се намалат (видете перформанси). 
Осигурајте се дека тие се правилно вградени, прилагодени, 
одржувани и проверени во согласност со овие упатства. Ако 
овие упатства не се почитуваат, заштитата обезбедена од уво 
бранителот ќе биде значително намалена.
ПРИЛАГОДУВАЊЕ:  ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ЦРТЕЖИТЕ НАД 
Уверете се дека приклучоците за уво се правилно вметнувани, 
прилагодени и црвени според упатствата подолу. Следните 
манипулации мора секогаш да се вршат со чисти раце: 
Превртете го ушниот утикач помеѓу прстите за да добиете 
многу тенок цилиндар. Повлечете надолу на ушниот лобус 
за да го отворите ушниот канал и ставете го приклучокот со 
мало движење. Одржувајте неколку секунди и оставете го 
приклучокот да се врати на обликот во ушниот канал.
Во присуство на проверка на бучавата во заднина, приклучоците 
за уво се правилно исправни, без да се дозволи шум, инаку, да 
ги репозиционирате. Носете ги приклучоците за уши сè додека 
изложеноста на бучавата продолжува. За да ги отстраните, 
следете ја истата постапка како и за вметнување. Внимание 
- премногу брзо да ги отстраните приклучоците може да го 
оштети ушниот барабан.
ПРЕДУПРЕДУВАЊА: 
Ушни приклучоци опремени со елемент за поврзување не 
треба да се користат во средини каде елементот за поврзување 
може да се фати за време на употребата. Контактот со кожата 
може да предизвика алергиски реакции кај чувствителни лица. 
Во овој случај, оставете го подрачјето на ризик, отстранете ги 

ушните приклучоци и консултирајте се со доктор. Некои хемиски 
супстанции може да имаат штетно влијание врз овие производи. 
За повеќе информации, Ве молиме консултирајте се со нас. 
Чувајте се надвор на дофат на деца како мали делови може 
лесно да се проголтаат.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ЧУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ:
Ушните приклучоци треба да се чуваат во ладна, суво 
опкружување, од мраз и светлина и да бидат заштитени од 
прашина, маст или хемиски производи. Во нормални услови на 
употреба, овие ушни приклучоци ќе останат ефективни 1 година 
по нивната првична употреба, што се однесува до лентата за 
глава, додека ушните приклучоци треба да се заменат по една 
работна смена (8 часа) или порано, ако тие се валкани. Кога не 
е во употреба, ушните утика треба да се чуваат во оригиналното 
пакување. Состојбата на приклучоците за уво треба редовно 
да се проверува. Пренесувајте ги антифоните во оригинално 
пакување Препорачаниот рок на траење е 3 години од датумот 
на производство кој е обележан на пакувањето како mm / yyyy 
(месец / година)
ПЕРФОРМАНСИ - АКУСТИЧНА ПРИЧИНА (во ДБ):
(Види табели затворени)
SNR = Рејтинг на еден број   
A = Фреквенција (Hz); Б = Средно намалување (d/ B); / 
C = Стандардна девијација (d/ B); / D = претпоставена 
заштита (d/ B).
Слабеење во дБ: H = Големи фреквенции / 
M = Средни фреквенции / L = Ниски фреквенции
ОГРАНИЧУВАЊЕ: Средниот рејтинг на единечен шум (SNR) 
се заснова на слабеењето на континуираната бучава и овие 
антифони не може да бидат соодветни за употреба во следните 
ситуации:
-Употреба во интермитентна или импулсивна средина на бучава, 
каде што е потребно високо ниво на намалување на звукот.
-Употреба во средина која бара дополнително намалување, 
особено во доминирана ниска фреквенција, средина со 
голема бучава.
Преземи декларација за усогласеност
@ www.portwest.com/declarations

ЗАШТИТНИ ПРОТЕКТОРИ: ЕЛЕКТРОЗНАТИТЕ
EP20 (EP02-2); EP21 (EP02-2);EP06

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ
 СИТЕ ОВИЕ ПРОИЗВОДИ СЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО БАРАЊАТА НА РЕГУЛАТИВАТА (ЕУ) 2016/425 И ОПШТИТЕ БАРАЊА НА 
СТАНДАРДОТ EN352-2: 2002
EP20 (EP02-2) : Ушни перничиња за полиуретанска пена за еднократна употреба ø6 - ø12  mm
EP21 (EP02-2) : Ушни перничиња за полиуретанска пена за еднократна употреба ø6 - ø12  mm
EP06: Ушни перничиња за полиуретанска пена за еднократна употреба ø7 - ø11  mm

Погледнете ги информациите што ги 
доставува производителот

ПЕРФОРМАНСИ - ЗВУЧЕН ПРИСТИГНУВАЊЕ - 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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