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Füldugó használati útmutató
A füldugó helyes használata a hatékony hallásvédelem érdekében
Viselés
• A füldugó használatára vonatkozó utasításokat olvassa el és tartsa be azokat!
Kiválasztás
• Minimális zajszintű munkakörnyezetben kerülje a túlzott védelmet – válassza a körülményeknek leginkább megfelelő
füldugót, vegye figyelembe a zajszinteket, gondoljon arra, ha munka közben munkatársaival kommunikálnia kell,
vagy fontos meghallania a figyelmeztető hangjelzést.

Összesodrást nem
igénylő füldugó

Összesodrást
igénylő füldugó

Matrix™

1

Szabad kezével felülről nyúljon át a feje fölött, húzza fülét felfelé és hátra,
majd helyezze a füldugót mélyen a hallójáratba.

2

Tiszta kézzel sodorja az egész füldugót a leheto legkisebb hengerré.

3

Szabad kezével felülről nyúljon át a feje fölött, húzza fülét felfelé és hátra,
majd helyezze a füldugót mélyen a hallójáratba.

3

Megfelelő behelyezés esetén a füldugó vége az Önnel szemben álló
személy számára nem látható.

A Howard Leight®
füldugókkal
kapcsolatos
aranyszabályok

1139 Budapest, Forgách u. 9/b
T.: 237 10 50; 239 31 34; Fax: 239 31 35
e-mail: bacou@bacou.hu

Fejpántos

SmartFit®

Max®

2

A füldugót az ábrának megfelelően kell behelyezni. A füldugót csak addig
tolja, amíg ujjai hozzá nem érnek a füléhez.

www.bacou.hu

Többször
használatos

1

Bacou-Dalloz Hungária Kft.

Karbantartás
• Behelyezés előtt győződjön meg arról, hogy a füldugó nem szennyezett, sérült vagy túl kemény, ellenkező esetben a
füldugót azonnal dobja ki.
• Higiéniai megfontolásból az egyszer használatos füldugót használat után dobja ki.
• A többször használatos füldugót megfelelő karbantartás esetén 2-4 hétig használhatja; tisztítsa enyhén szappanos
vízzel és tárolja tartóban, amikor nem használja.
• A fejpántos eszközök füldugóit rendszeresen tisztítsa és cserélje.
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Egyik kezével a füldugó szárát tartva, másik kezével felülről nyúljon át a feje
fölött és füle felső részét finoman húzza felfelé, és hátra.

2

Helyezze be a füldugót úgy, hogy annak minden bordája tökéletesen
illeszkedjen a hallójáratba!

3

QB2HYG®

1

A fenti rajzon látható módon helyezze a fejpántot az álla alá. Befelé
irányuló mozdulatokkal, kezeivel nyomja a füldugókat mélyen a
hallójáratba.

2

A védelmi tulajdonságokat fokozhatja, ha behelyezés közben az ábrán
látható módon felfelé, és hátra húzza a fület.

3

30-40 másodpercig tartsa ujját a füldugón, míg az teljesen ki nem tölti a
hallójáratot. Megfelelő behelyezés esetén a füldugó vége az Önnel szemben
álló személy számára nem látható.

Megfelelő behelyezés esetén a füldugó szárának vége az Önnel szemben álló
személy számára látható.

Különösen zajos környezetben, az ábrán látható módon, ujjbegyeivel
finoman nyomja befelé a pántot. A zajszintet illetően nem fog jelentős
különbséget érezni.

Tökéletes illeszkedés

Eltávolítás

Zajvédelmi ellenőrzés

Amennyiben úgy találja, hogy valamelyik, vagy mindkét füldugó illeszkedése
nem tökéletes, vegye ki a füldugót és helyezze be újra.

Kivételkor finoman csavarja a füldugót és közben kifelé irányuló
mozdulatokkal, lassan húzza ki azt.

Zajos munkakörnyezetben a füldugók behelyezését követően tegye
tenyerét a fülére, majd vegye el. A füldugó megfelelő esetben, oly
mértékben csökkenti a zajt, hogy tenyerét füleire helyezve sem szabad
észlelnie jelentős zajszint változást.
FELELŐSSÉG ÁTHÁRÍTÁSA: A fent ismertetett utasítások be nem tartása esetén a füldugók által nyújtott védelem és funkciók jelentősen csökkenhetnek. Ez olyan
következményekkel járhat a használóra nézve, amelyekért a Bacou-Dalloz nem vállal felelősséget. A Bacou-Dalloz nem garantálja, hogy a jelen hallásvédelmi eszközök
viselője meghallja a figyelmeztető hangjelzéseket, illetve meghallja és megérti a környezetében dolgozók felé irányuló kommunikációját. A figyelmeztető hangjelzések
hangereje és frekvenciatartománya, valamint a háttérzaj a különböző helyzetekben eltérő lehet.
FIGYELEM: Minden fajta hallásvédelem csak korlátozott mértékű védelmet biztosít. A jelen eszközök megfelelő kiválasztásáért, használatáért, kezeléséért és
karbantartásáért a használó felel. A nem megfelelő kiválasztás (beleértve az alulbecsült/túlbecsült védelmet), használat vagy karbantartás komoly halláskárosodáshoz
vezethet. Amennyiben termékeinkkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon munkavédelemért felelős feletteséhez vagy a Bacou-Dalloz-hoz.

