Ajudando-o a usá-lo corretamente
Como usar seus Protetores Auditivos de Concha para Capacete

1
Antes de colocar o capacete
com os fones, revise o estado
geral do elemento de proteção
pessoal a fim de verificar que
este não apresente danos ou
alterações. Se alguma falha for
detectada, avise seu
supervisor.
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Protetor auditivo em posição
fechada.
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2) Separe ambos os fones e
coloque o capacete.
Retire brincos e/ou o cabelo
de seus ouvidos antes de
colocar o protetor.
Coloque as conchas no nível
de seus ouvidos.
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Uma vez que o capacete estiver ajustado, feche os dois
protetores auditivos pressionando o ajuste para dentro. Você
escutará um “click”, que indicará que o fone está em sua
posição fechada.
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5) Protetor auditivo em posição de descanso
ou aberta, quando ela não estiver sendo usada.

Protetor auditivo em posição de
descanso ou aberta para trás, quando
ela não estiver sendo usada.

Protetor Auditivo de Concha tipo Bandana

1
Revise o estado do protetor
auditivo e estenda
completamente os braços do
mesmo antes de colocá-lo.
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Retire brincos e/ou o cabelo
de seus ouvidos antes de
colocar o protetor.
Coloque as conchas no nível
de seus ouvidos, com o
ajuste completamente
estendido.
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Com ambas as mãos, baixe o ajuste da orelheira, em ambos
os lados, ao mesmo tempo, até que a base interior da
bandana tope com sua cabeça. Verifique que não haja
espaço entre sua cabeça e o ajuste da bandana e que a
distância entre o ajuste e a concha seja a mesma em ambos
os lados.

Estes elementos de proteção respiratória contribuem para a redução e exposição a agentes
químicos, gases, vapores e material particulado onde não exista deficiência de oxigênio.
Antes de seu uso, o usuário deve ler e compreender as instruções proporcionadas como parte da
embalagem do produto. Um programa de proteção respiratória por escrito que reúna os requerimentos
legais aplicáveis, conforme for apropriado, deve ser implementado. O uso incorreto pode causar doenças
e/ou dano irreversível, podendo inclusive levar à morte. Para um uso correto, consulte as instruções da
embalagem, seu supervisor, ou ligue para o Serviço Técnico da 3M PSD no Chile: +56 2 2410 3000.

