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Any additional information please keep contact with the manufacturer

Názov a adresa notifikovaného orgánu, ktorý vydal certifikát EC. 
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

Zvýšený hluk na pracovisku môže veľmi poškodiť sluch, to sa zvyčajne 
stáva postupne, takže zamestnanci nevedia o nebezpečenstvách, 
kým už nedosiahli stratu sluchu. Rovnako ako postupná strata sluchu, 
dochádza aj k strate sluchu, ktorá je dôsledkom náhleho a extrémne 
hlučného zvuku. Tieto chrániče sluchu pomáhajú znižovať vystavenie 
nebezpečným šumom a iným hlasným zvukom 
Tieto ušné konektory sú navrhnuté tak, aby chránili nositeľa pred 
škodlivým zvukom. Návod na použitie: Ochranné prostriedky na ucho 
musia byť vždy používané v hlučnom prostredí (hlučnosť nad 80 dB) 
a musia byť zvolené s útlmovým indexom podľa potreby zníženia 
okolitého hluku (pozri výkony). Uistite sa, že sú pripevnené správne, 
nastavené a udržiavané podľa pokynov výrobcu. Upozorňujeme, že 
ak sa tieto pokyny nedodržiavajú, ochrana poskytovaná chráničmi na 
uši bude vážne narušená.

Nastavenie:  Pozri nákresy HORE 
Uistite sa, že chrániče sluchu sú správne vložené, nastavené podľa 
pokynov nižšie. Nasledujúce manipulácie sa musia vždy vykonávať 
s čistými rukami: Prevlečte ušnú zátku medzi prsty, aby ste získali 
veľmi tenký valec. Zatlačte na ušný lalok, aby ste otvorili ušný kanál 
a zasuňte pomocou mierneho otáčavého pohybu. Udržujte niekoľko 
sekúnd a nechajte zátku obnoviť svoj tvar v uchu.
Za prítomnosti hluku v pozadí skontrolujte, či zátky v uchu správne 
tlmia zvuk bez toho, aby sa prehĺbil hluk, v opačnom prípade ich 
premiestnite. Noste ušné zátky tak dlho, kým pretrváva vystavenie 
hluku. Ak ich chcete odstrániť, postupujte rovnakým postupom ako 
pri vkladaní Upozornenie - príliš rýchle vytiahnutie konektorov môže 
poškodiť bubienok uší.

UPOZORNENIE: Zátky na uši vybavené spojovacím prvkom, by sa 
nemali používať v prostrediach, v ktorých môže byť spojovací prvok 
zachytený počas používania. Kontakt s pokožkou môže spôsobiť 
alergické reakcie u citlivých osôb. V takomto prípade ponechajte 
oblasť rizika, vyberte zátky pre ucho a poraďte sa s lekárom. Niektoré 
chemické látky môžu mať škodlivé účinky na tieto produkty. Pre viac 
informácií nás prosím kontaktujte. Uchovávajte mimo dosahu detí, 
pretože malé časti môžu byť ľahko prehltnuté.

NÁVOD NA SKLADOVANIE A ÚDRŽBU:
Zátky na ucho by mali byť skladované v chladnom, suchom prostredí, 
mimo mrazu a svetla a chránené pred prachom, mastnotou alebo 
chemickými výrobkami. Za normálnych podmienok použitia zátky 
zostanú účinné po dobu jedného roka po ich prvom použití, pokiaľ 
ide o hlavový remienok, zatiaľ čo ušné zátky by sa mali vymeniť po 
jednej pracovnej zmene (8 hodín) alebo skôr, ak sa znečistia. Ak ich 
nepoužívate, zátky do uší by sa mali uchovávať v pôvodnom balení. 
Podmienky uchobania zátok by mali byť pravidelne kontrolované. 
Prepravujte chrániče sluchu s originálnym obalom
Odporúčaná doba použiteľnosti je 3 roky od dátumu výroby, ktorý je 
vyznačený na obale ako mm / rrrr (mesiac / rok)

VÝKONNOSŤ - AKUSTICKÁ (v DB):
(Pozri priloženú tabuľky)
SNR = jednotné číselné hodnotenie   
A = Frekvencia (Hz);
B = stredný útlm (d/ B);  
C = štandardná odchýlka (d/ B); 
D = Predpokladaná ochrana (d/ B).
Útlm v dB: 
H = Vysoké frekvencie  
M = Stredné frekvencie  
L = Nízke frekvencie

OBMEDZENIA:
Jednotlivá hodnota šumu (SNR) je založená na útlme spojitého hluku 
a tieto chrániče sluchu nemusia byť vhodné na použitie ako:
-Použitie v prerušovanom alebo impulzívnom prostredí hluku, kde je 
potrebná vysoká úroveň zvukového útlmu.
-Použitie v prostredí, ktoré vyžaduje dodatočné zmiernenie 
hluku, najmä v podmienkach s nízkou frekvenciou, v prostredí s 
vysokým hlukom.

Stiahnite si vyhlásenie o zhode
@ www.portwest.com/declarations

PRACOVNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY: ZÁTKY DO UŠÍ
EP20 (EP02-2); EP21 (EP02-2);EP06

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA
VŠETKY TIETO VÝROBKY SPĹŇAJÚ POŽIADAVKY NARIADENIA (EÚ) 2016/425 A VŠEOBECNÉ 
POŽIADAVKY NORMY EN352-2: 2002
EP20 (EP02-2) : Jednorazové zátky z polyuretánovej peny ø6 - ø12  mm
EP21 (EP02-2) : Jednorazové zátky z polyuretánovej peny ø6 - ø12  mm
EP06 : Jednorazové zátky z polyuretánovej peny  ø7 - ø11  mm

Pozrite si informácie poskytnuté výrobcom

VÝKONY - UTLMENIE ZVUKU - 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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