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Any additional information please keep contact with the manufacturer

Назва та адреса уповноваженого органу, що видав сертифікат ЄС: 
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

Гучний шум на робочому місці може бути дуже шкідливим для 
слуху, і це зазвичай відбувається поступово, так що працівники 
не знають про небезпеку, поки в них не розвинеться постійна 
втрата слуху. Крім поступової втрати слуху, також є втрата слуху, 
яка виникає в результаті раптових та надзвичайно гучних шумів. 
Ці запобіжні заходи допомагають зменшити вплив шкідливого 
шуму та інших гучних звуків. 
Ці беруші призначені для захисту користувача від шкідливих 
шумів. Ці протишумові навушники,необхідно постійно носити 
в шумному середовищі (рівень шуму вище 80 дБ), їх треба 
вибирати відповідно до коефіцієнтів ослаблення звуку для 
зменшення навколишнього шуму (див. характеристики). 
Переконайтеся, що вони підходять за розміром, правильно 
експлуатуються, відрегульовані і перевірені відповідно до 
цих інструкцій. Якщо ці інструкції не виконуються, захист, що 
надається протишумовими навушники, буде значно знижений.
РЕГУЛЮВАННЯ:  ДИВИСЬ КРЕСЛЕННЯ ВИЩЕ 
Переконайтеся, що вушні вкладиші правильно вставлені, 
відрегульовані і використовуються відповідно до інструкцій, 
які зазначені нижче. Наступні маніпуляції завжди повинні 
виконуватися чистими руками: 
Покатайте вкладиш між пальцями, щоб отримати дуже тонкий 
циліндр. Потягніть за мочку вуха, щоб відкрити слуховий прохід, 
і вставте вкладиш легким обертальним рухом. Утримуйте 
вкладиш протягом декількох секунд, і дозвольте йому відновити 
свою форму в вушному каналі.
При наявності фонового шуму переконайтеся, що вушні 
вкладиші правильно пригнічують звук, не пропускаючи шум, в 
іншому випадку змініть їхнє становище. Використовуйте вушні 
вкладиші до тих пір, поки зберігається дія шуму. Щоб витягти 
вкладиші, виконайте ту ж процедуру, що і для установки їх у 
вуха. Обережно - занадто швидке вилучення вкладишів може 
пошкодити барабанну перетинку.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 
Вушні вкладиші, які забезпечені з’єднувальним елементом, не 
повинні використовуватися в середовищах, де з’єднувальний 
елемент може зачепитися під час використання. Контакт зі 
шкірою може викликати алергічні реакції у чутливих осіб. 

В цьому випадку необхідно залишити зону ризику, витягти 
вкладиші і звернутися до лікаря. Деякі хімічні речовини можуть 
мати шкідливий вплив на вкладиші. За додатковою інформацією 
звертайтеся до нас. Зберігати в недоступному для дітей місці, так 
як дрібні деталі можна легко проковтнути.
ІНСТРУКЦІЇ З ЗБЕРІГАННЯ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:
Беруші слід зберігати в сухому, прохолодному місці, захищеному 
від впливу екстремальних температур і світла, а також пилу, 
жирів або хімічних речовин. У нормальних умовах експлуатації 
ці беруші будуть ефективними протягом 1 року після початку 
їх використання, щодо наголов’я, в той час як беруші повинні 
бути замінені після однієї робочої зміни (8 год) або раніше, 
якщо вони забруднилися. Якщо беруші не використовуються, їх 
слід зберігати в оригінальній упаковці. Стан берушів необхідно 
регулярно перевіряти. 
Рекомендований термін зберігання - 3 роки від дати 
виготовлення, зазначеної на упаковці, наприклад, мм / рррр 
(місяць / рік)
ХАРАКТЕРИСТИКИ - акустичне ослаблення (в дБ):
(Див. таблиці, які додаються)
SNR = рейтинг одинарного числа   
A = частота (Гц); / B = середнє загасання (дБ); 
C = стандартне відхилення (дБ); / D = Передбачуваний 
захист (дБ).
Загасання в дБ: H = Високі частоти 
M = Середні частоти / L = Низькі частоти
ОБМЕЖЕННЯ:
Співвідношення сигнал / шум (SNR) засноване на ослабленні 
безперервного шуму, і ці захисні навушники можуть не 
підходити для використання з метою:
-Використання у середовищі короткочасного або імпульсного 
шуму, де потрібен високий рівень ослаблення шуму.
-Використання у середовищі, що вимагає додаткового 
ослаблення, особливо в умовах високого шуму, з переважанням 
низьких частот.

Завантажити декларацію відповідності
@ www.portwest.com/declarations

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ОРГАНІВ СЛУХУ: ВКЛАДИШІ
EP20 (EP02-2); EP21 (EP02-2);EP06

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА
 ВСІ ЦІ ПРОДУКТИ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ РЕГЛАМЕНТУ (EU) 2016/425  І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ СТАНДАРТУ EN 
352-2:2002
EP20 (EP02-2) : Одноразовий вкладиш з пінополіуретану ø6 - ø12  mm
EP21 (EP02-2) : Одноразовий вкладиш з пінополіуретану ø6 - ø12  mm
EP06 : Одноразовий вкладиш з пінополіуретану ø7 - ø11  mm

Див. інформацію, надану Виробником

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПОГЛИНАННЯ ЗВУКА - 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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