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

AT sertifikasına sahip Onaylı Kuruluşun Adı ve Adresi 
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

İş yerindeki Gürültülü, işitme için çok zararlı olabilir ve genellikle 
aşamalı olarak gerçekleşir, böylece çalışanlar kalıcı işitme kaybı 
geliştirene kadar tehlikelerin farkında değildir. Kademeli işitme 
kaybının yanı sıra, ani ve aşırı gürültülü seslerden kaynaklanan işitme 
kaybı da vardır. Bu kulak koruyucuları, tehlikeli gürültü ve diğer 
yüksek seslere maruz kalmanın azalmasına yardımcı olur. 
Bu kulak tıkaçları, kullanıcıyı zararlı seslere karşı korumak için 
tasarlanmıştır. Bu işitme koruyucular gürültülü ortamlarda (80dB’nin 
üzerindeki gürültü seviyeleri) daima kullanılmalıdır ve azaltılması 
gereken ortam gürültüsüne göre hafifletme faktörlerine göre 
seçilmelidir (performanslara bakın). Bu talimatlara uygun olarak 
bunların doğru şekilde takıldığından, ayarlandığından, muhafaza 
edildiğinden ve kontrol edildiğinden emin olun. Bu talimatlara 
uyulmaması halinde, işitme koruyucusu tarafından sağlanan koruma 
önemli ölçüde azalacaktır.
AYARLAMA:  TABLOYA BAKINIZ 
Kulak tıkaçlarının doğru şekilde takıldığından, ayarlandığından ve 
aşağıdaki talimatlara uygun olarak kullanıldığından emin olun. 
Aşağıdaki kullanımlar daima temiz ellerle yapılmalıdır:  
Çok ince bir silindir elde etmek için kulak tıkaçlarını parmaklarınızın 
arasında çevirin. Kulak tıkacını açmak için kulak memesini aşağı 
çekin ve hafifçe dönen bir hareketle tıkacı yerleştirin. Birkaç saniye bu 
şekilde tutun ve tıkacın kulak kanalına oturmasını sağlayın.
Arka plan gürültüsünün varlığı durumunda, kulak tıkaçlarının hiçbir 
gürültünün geçmesine izin vermeden doğru bir şekilde gürültüyü 
azalttığından emin olun, aksi takdirde onları yeniden konumlandırın. 
Kulak tıkaçlarını, gürültüye maruz kalma sürdüğü sürece takın. 
Tıkaçları çıkarmak için, yerleştirme ile aynı prosedürü uygulayın. 
Dikkat - tıkaçların çok hızlı çıkarılması kulak zarına zarar verebilir.
UYARILAR: 
Bir bağlantı öğesi ile donatılmış kulak tıkaçları, kullanım esnasında 
bağlantı öğesinin sıkışabileceği ortamlarda kullanılmamalıdır. Cilt 
ile teması hassas kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu 
durumda, risk alanından uzaklaşın, kulak tıkaçlarını çıkartın ve derhal 
bir doktora başvurun. Bazı kimyasal maddeler bu ürünler üzerinde 
zararlı etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Daha fazla bilgi için 
lütfen bizimle irtibata geçin. Küçük parçalar kolayca yutulabileceği 
için çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak durun.

SAKLAMA VE BAKIM TALİMATLARI:
Kulak tıkaçları serin, kuru bir ortamda, dondan ve ışıktan korunmalı 
ve toz, gres veya kimyasal ürünlerden korunmalıdır. Normal kullanım 
koşullarında, bu kulak tıkaçları, kafa bandı ile ilgili olarak, ilk 
kullanımdan sonra 1 yıl süreyle geçerli kalacaktır; kulak tıkaçları 
ise, bir çalışma vardiyasından (8 saat) sonra veya kirlendiğinde 
daha önce değiştirilmelidir. Kullanılmadığı zaman, kulak tıkaçları 
orijinal ambalajında tutulmalıdır. Kulak tıkaçlarının durumu 
düzenli olarak kontrol edilmelidir. Orjinal kutusunda taşınması ve 
saklanması gerekir.

Üzerinde yer alan üretim tarihinden itibaren 3 yıl raf ömrü vardır 
(aa/yyyy) Ay/Yıl)

PERFORMANS - AKUSTİK AZALTMA (DB):
(EKTEKİ TABLOYA BAKINIZ)
SNR= Tekil numara derecesi   
A = Frekans (Hz); 
B = Ortalama Azaltma (d/ B);  
C = Standart sapma (d/ B); 
D = Varsayılan Koruma (d/ B).
DB azaltma: 
H = Yüksek frekanslar  
M = Orta frekanslar 
L = Düşük frekanslar (bas)

SINIRLAMALAR
SNR değeri devamlı maruz kalınan gürültü düzeyi üzerinden 
hesaplanmış olup aşağıdaki durumlar için uygun olmayabilir:
-Kullanım yüksek seviyede ses azaltmanın gerekli olduğu aralıklı veya 
ani gürültü ortamında.
-Kullanım Özellikle ekstra korumanın gerekli olabileceği düşük 
frekanslı ses ortamlarında

Uygunluk bildirimini
@ www.portwest.com/declarations adresinden indirin

İŞİTME KORUYUCULAR: KULAK TIKAÇLARI
EP20 (EP02-2); EP21 (EP02-2);EP06

KULLANIM KILAVUZU

KULLANIM KILAVUZU
 TÜM BU ÜRÜNLER YÖNETMELIK (AB) 2016/425 ŞARTLARINA UYGUNDUR  VE EN 352-2: 2002 STANDARDININ GENEL 
GEREKSINIMLERI
EP20 (EP02-2) : Tek kullanımlık poliüretan köpük kulak tıkacı ø6 - ø12  mm
EP21 (EP02-2) : Tek kullanımlık poliüretan köpük kulak tıkacı ø6 - ø12  mm
EP06 : Tek kullanımlık poliüretan köpük kulak tıkacı ø7 - ø11  mm

Üretic tarafından verilen bilgi kitapçığına bakınız

PERFORMANSLAR - SES AZALTMA - 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
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