Instrukcja zakładania nauszników
Sposób skutecznej ochrony słuchu przy pomocy nauszników
Noszenie
• Należy zapoznać się i postępować zgodnie z instrukcją zakładania nauszników
• Usunąć wszystkie włosy spod poduszek nauszników
Wybór
• Unikać nadmiernej ochrony w otoczeniu o minimalnym natężeniu hałasu — dobierając najlepsze nauszniki do danej
sytuacji należy uwzględnić poziom hałasu i potrzebę komunikacji ze współpracownikami lub słyszenia sygnałów
ostrzegawczych podczas wykonywania pracy

Nauszniki standardowe
z opaską na głowę

1

Nauszniki
wielopozycyjne

Nauszniki składane

Thunder ® T3

Stosowanie
• Regularnie sprawdzać, czy na nausznikach i poduszkach nie ma pęknięć i przecieków — w przypadku uszkodzenia
nauszników osłonę należy wyrzucić
• Nauszniki i poduszki należy regularnie czyścić wodą z delikatnym mydłem
• W warunkach normalnej eksploatacji poduszki i piankowe wkładki należy wymieniać co 6-8 miesięcy, zaś przy
ciężkich warunkach użytkowania i w wilgotnym lub ekstremalnym klimacie — co 3-4 miesiące

Leightning® L2F

1

Viking™ V3

1

Załóż nauszniki na uszy.

Załóż nauszniki na uszy.

2

2

Ustaw opaskę przesuwając ją w górę lub w dół.

Złóż nauszniki tak, jak pokazano na rysunku.

Ustaw opaskę przesuwając ją w górę lub w dół.
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Ustaw opaskę przesuwając ją w górę lub w dół.

Zalecenia dotyczące
noszenia
®
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Clarity® C3H

1

Wielopozycyjne nauszniki mogą być noszone z opaską nad
głową, za głową lub pod brodą.
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Leightning® L1N

1

Zamocować elementy łączące po obu stronach hełmu
ochronnego, wsuwając je w szczeliny.

2

Zamocować obie części nauszników w elementach łączących,
wsuwając w nie obudowę osłony.

3

2

Załóż nauszniki na uszy.

Nauszniki
nakarkowe

Nauszniki nahełmowe

Dostosować długość paska łączącego nauszniki tak, aby
osłona dobrze leżała na głowie.
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Założyć hełm na głowę i ustawić nauszniki, przesuwając nimi
w górę i w dół.

Założyć nauszniki na uszy.
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Kiedy nauszniki są noszone z opaską za głową lub pod brodą,
wówczas pasek należy zamocować w szczelinie w górnej
części nausznika tak, jak pokazano na rysunku.

Sprawdzić, czy nausznik jest prawidłowy zamocowany,
podnosząc ramię w górę i w dół.

Dokładnie zakładać nauszniki

Unikać przeszkód

Całkowicie zasłonić uszy

Poduszki powinny ściśle przylegać do głowy.

Należy zwrócić uwagę, aby włosy nie przeszkadzały w
dokładnym przyleganiu nauszników do uszu.

Nauszniki nigdy nie powinny leżeć krzywo lub skośnie
nad uchem.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI: Jeżeli wyżej wymienione zalecenia nie będą przestrzegane, ochrona i jakość działania nauszników do uszu mogą ulec
pogorszeniu. Może to spowodować konsekwencje dla użytkownika, za które Bacou-Dalloz nie ponosi odpowiedzialności. Bacou-Dalloz nie może zagwarantować, że osoba
nosząca omawiany ochraniacz słuchu będzie słyszała sygnały ostrzegawcze jakiegokolwiek typu, włączając komunikację z innymi osobami w otoczeniu. Natężenie dźwięku
i zakres częstotliwości sygnałów ostrzegawczych oraz szumu tła mogą się różnić w poszczególnych przypadkach.
OSTRZEŻENIE: Wszystkie ochraniacze słuchu zapewniają ograniczoną ochronę. Użytkownik jest odpowiedzialny za właściwy wybór, użytkowanie, zabezpieczenie i obsługę
omawianego urządzenia. Niewłaściwy dobór (włącznie z niewystarczającą/nadmierną ochroną), użytkowanie lub obsługa mogą prowadzić do poważnego pogorszenia
słuchu. W przypadku pytań na temat omawianego wyrobu prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za sprawy bhp w zakładzie pracy lub z Bacou-Dalloz.

