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

Navn og adresse til godkjenningsorganet som utstedte EC-sertifikatet: 
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

Høy støy på arbeidsplassen kan være veldig skadelig for hørselen og 
skjer normalt gradvis slik at arbeideren ikke er klar over skaden før de 
har en permanent hørselsskade. Skader kan også forkomme grunnet 
plutselige høye lyder. Disse hørselvern hjelper med å redusere 
påvirkingen fra høye og skadelige lyder. 
Disse ørepropper er laget for å beskytte brukeren mot skadelig støy. 
Dette hørselsvernet må til enhver tid brukes i omgivelser hvor der 
er mye støy (støynivåer over 80 dB) og må velges i henhold til deres 
dempingsfaktorer i forhold til støyet i som skal dempes (se ytelser).  
Påse at de er riktig tilpasset, justert, vedlikeholdt og inspisert i 
samsvar med disse instrukser. Skulle disse instrukser ikke overholdes, 
blir vernet gitt av dette hørselvernet betraktelig redusert.

JUSTERING:  Se tegninger over: 
Påse at øreproppene er riktig satt inn, justert og brukt iht. 
instruksene nedenfor. Følgende bevegelser må alltid utføres med 
rene hender: Rull øreproppen mellom fingrene for å lage en meget 
tynn sylinder. Dra ned øreflippen for å åpne øregangen og før inn 
øreproppen med en lett roterende bevegelse. Hold i øreproppen for 
et par sekunder og la proppen få tilbake sin opprinnelige fasong 
inn i øregangen.
Hvis det er mye bakgrunnsstøy, skal du sjekke at øreproppene 
demper lyden riktig uten å slippe støy gjennom, hvis ikke skal du 
omposisjonere øreproppene. Bruk ørepropper mens du er utsatt for 
støy. For å ta dem ut skal du følge samme fremgangsmåte som du 
bruke for å sette dem inn å ta øreproppene ut for raskt kan føre til 
skader på trommehinnen.

ADVARSLER: 
Ørepropper som er utstyr med et festeelement skal ikke brukes i 
omgivelser hvor festeelementet kan sette seg fast i noe under bruk. 
Kontakt med huden kan forårsake allergiske reaksjoner i sensitive 
personer. Skulle dette oppstå, forlat risikoområdet, ta ut øreproppene 
og rådfør deg med en lege. Noen kjemiske stoffer kan ha negativ 
innvirkning på dette produktet. Du kan henvende deg til oss for å få 
mer informasjon om dette. Skal oppbevares utenfor rekkevidden til 
barn da små deler kan svelges.

OPPBEVARINGS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER
Øreproppene skal lagres under tørre og kjølige forhold, frostfri og 
beskyttet fra støv, fett eller kjemiske produkter. Under normale 
bruksforhold skal disse øreproppene være effektiv for 1 år etter 
førstegangsbruk, dette gjelder hodebåndet. Selve øreproppene skal 
byttes ut etter 8 timers bruks eller tidligere dersom de blir skitne. Når 
de ikke er i bruk, skal øreproppene oppbevares i originalpakningen. 
Øreproppenes forfatning skal sjekkes med jevne mellomrom. 
Transportere hørselvern i deres orginale forpakning

Anbefalt levetid på hylle er 3 år fra produksjonsdato som er merket 
på forpakning slik mm/yyyy(måned/år)

YTELSE – AKUSTISK DEMPNING (i DB):
(Se vedlagte tabeller)
SNR = Single Number Rating   
A = Frekvens (Hz); / 
B = gjennomsnittlig dempning (d/ B); / 
C = Standard avvik (d/ B); / 
D = Antatt / Beskyttelse (d/ B).
Dempning i dB : 
H = Høye frekvenser / 
M = Middels frekevenser / 
L = Lave frekvenser

Begrensning:
SNR ratingen på produktet er basert på jevn støy og disse hørselvern 
er muligens ikke egnet for følgene bruk:
-Bruk i omgivelser hvor kraftig støy plutselig kan forkommer og hvor 
høy beskyttelse mot støy er påkrevet.
-Bruk i omgivelser som krever spesiell beskyttelse spesielt i 
lavfrekvens og miljøer med høy lyd.

Last ned konformitetserklæring på:
@ www.portwest.com/declarations

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

BRUKERINFORMASJON

BRUKERINFORMASJON
ALLE DISSE PRODUKTENE OPPFYLLER KRAVENE I FORORDNING (EU) 2016/425  OG DE GENERELLE KRAV I STANDARD 
EN352-2:2002
EP20 (EP02-2) : Engangs ørepropper i polyuretanskum ø6 - ø12  mm
EP21 (EP02-2) : Engangs ørepropper i polyuretanskum ø6 - ø12  mm
EP206 : Engangs ørepropper i polyuretanskum ø7 - ø11  mm

Se informasjon fra produsent

YTELSER – LYDDEMPNING - 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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