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Portwest Limited  Westport, County Mayo, Ireland 

Namn och adress till anmält organ som har utfärdat EG-intyg:
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

PRESTANDER - LJUDBEKÄMPNING  EN352-2:2002

HÖRSELSKYDD: ÖRONPLUGGAR

ANVÄNDAR INFORMATION

EP16: ENGÅNGSBANDADE ÖRONPROPPAR. 
ERSÄTTNINGSPLATTOR TILLGÄNGLIGA (EP18)

SAMMANSÄTTNING:
EP16 - PU-pluggar / POM (polyoximetylen) huvudband - vikt: 18 gr

Dessa öronproppar är utformade för att skydda bäraren mot 
skadliga ljud. Dessa öronskydd måste alltid användas i bullriga 
miljöer (ljudnivåer över 80 dB) och måste väljas enligt deras 
dämpningsfaktorer i förhållande till omgivningsbullret som ska 
reduceras (se prestanda).  Se till att de är korrekt monterade, 
justerade, underhållna och inspekterade enligt dessa instruktioner. 
Om dessa instruktioner inte följs kommer skyddet från 
öronförsvararen att minska avsevärt.
STORLEKAR
Dessa öronproppar är av liten (S) - medium (M) - Stor (L) storlek. 
Öronproppar som överensstämmer med EN 352-2 har stor storlek, 
medelstorlek eller liten storlek. Öronproppar med medelstorlek 
kommer att passa de flesta bärare. Större storlekar och öronproppar 
med liten storlek är utformade för att passa bärare för vilka 
öronproppar av medelstorlek inte är lämpliga.
JUSTERING: 
Se till att öronpropparna är korrekt införda, justerade och mask 
enligt instruktionerna nedan. Följande manipuleringar måste alltid 
utföras med rena händer: 
Rulla öronproppen mellan fingrarna för att få en mycket tunn 
cylinder. Dra ner på öronloben för att öppna hörselgången och sätt 
in kontakten med en liten roterande rörelse. Underhålla i några 
sekunder och låt pluggen återställa sin form i hörselgången. 
Om det finns bakgrundsbrus, kontrollera att öronpropparna 
dämpas korrekt utan att låta ljudet passera, annars sätt dem 
tillbaka. Använd öronpropparna så länge som exponeringen för 
bruset kvarstår. För att ta bort dem, följ samma procedur som för 
införandet Varning! Att ta bort pluggarna för snabbt kan skada 
öron trumman.

VARNING:
Öronproppar försedda med anslutningselement ska inte användas 
i miljöer där anslutningselementet kan fångas under användning. 
Kontakt med huden kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga 
personer. Lämna i så fall riskområdet, ta bort öronpropparna och 
kontakta en läkare. Vissa kemiska ämnen kan ha en skadlig effekt på 
dessa produkter. För mer information, vänligen kontakta oss. Hålla 
ute av räckhåll för barn som små delar kan lätt sväljas.. 
LAGRING OCH UNDERHÅLLSANVISNING: 
Öronproppar ska lagras i en sval, torr miljö, frostfri och lätt och 
skyddad mot damm, fett eller kemiska produkter. Vid normala 
användningsförhållanden kommer dessa öronproppar att vara 
effektiva i 1 år efter den första användningen, när det gäller 
huvudbandet, medan öronpropparna ska bytas ut efter ett 
arbetsskifte (8 h) eller tidigare om de blir smutsiga. När de inte 
används ska öronpropparna hållas i originalförpackningen. 
Öronpropparnas tillstånd bör kontrolleras regelbundet.
Återanvändbara öronproppar ska inspekteras och rengöras före 
Var och en återanvända, försiktigt avlägsna spår av vax eller smuts 
med en ren, fuktig trasa. 
Använd inte tvättmedel, desinfektionsmedel eller kemiska 
produkter utan att först konsultera oss. Vi rekommenderar att du 
byter öronproppar regelbundet.
 
PERFORMANCE - ACOUSTIC ATTENUATION (i DB):
(Se bifogade tabeller)
SNR = Enkelt antal betyg
A = Frekvens (Hz); / B = medeldämpning (d/ B); / 
C = Standardavvikelse (d/ B); / D = Förmodat skydd (d/ B).
Dämpning i dB: H = Högfrekvenser / 
M = Medelfrekvenser / L = Lågfrekvenser (bas)

Ladda ner försäkran om överensstämmelse 
@ www.portwest.com/declarations

ANVÄNDAR INFORMATION 
Se produktens etikett för detaljerad information om motsvarande standarder. Endast standarder och ikoner som visas 
på både produkten och användarinformationen nedan är tillämpliga. Alla dessa produkter uppfyller kraven i förordning 
(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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