
TR İŞİTME KORUYUCULARI: 
BARETE TAKILABİLİR KULAKLIKLAR

KULLANIM KILAVUZU
İlgili standartlar hakkında ayrıntılı bilgi için ürün 
etiketine bakın. Yalnızca aşağıdaki ürün ve kullanıcı 
bilgileri üzerinde bulunan standartlar ve simgeler 
geçerlidir. Tüm bu ürünler Yönetmelik (AB 2016/425) 
şartlarına uygundur.ve EN 352-3: 2002 standardının genel 
gereksinimleri
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. Barete takılabilir kulaklıklar 
sürekli olarak denetlenmektedir 

UYARI :
bu talimatlara uyulmaması halinde, kulaklıklar tarafından 
sağlanan koruma ciddi biçimde bozulacaktır. Kulaklıklar ile kafa 
arasındaki gözlük çerçeveleri ve saçların işitme koruyucuların da 
performansını etkileyebileceğini unutmayınız.

BEDENLER 
PS45: BU KASK MONTELI KULAK TIKAÇLARI, O BOYUT 
ARALIĞINDADIR.
EN 352-3’e uygun kask monteli kulak tıkaçları, geniş ebatlı, Orta 
boy veya Küçük boy ebat aralığına sahiptir. Orta boy aralıklı kask 
monteli kulak tıkaçları, kullanıcıların çoğuna uyacaktır. Büyük 
boyut ve küçük boyut aralıklı kask monteli kulak-tıkaçları, orta 
boy aralığındaki kask monteli kulak-tıkaçlarının uygun olmadığı 
kullanıcılara uyacak şekilde tasarlanmıştır. 

PS45 kulaklık tıkaçları sadece endüstriyel koruyucu kasklar olan 
ve üzerine monte edilmeli ve kullanılmalıdır. Endurance Safety 
Helmet (PS54/PS55 ve koleksiyonlar), Height Endurance Safety 
Helmet (PS53/PS63/PS73 ve koleksiyonlar), Expertbase Safety 
Helmet (PW50/PS57 ve koleksiyonlar). 

Kulaklıkların kask üzerine monte edilme işlemi (şemalara 
göz atınız): 1 - Kulaklık haznelerini, başlık grubunun en altındaki 
yuvaya yerleştirin. 2 - Varolan yuvalara kaskın her iki yanındaki 
adaptörleri (hazneler sol veya sağ taraflara takılabilir) (kulaklıkları 

yukarı bakacak şekilde) tutturun. 3 - Mafsallı kolu aşağı doğru 
yerleştirin. 4 - Hazneleri kulaklarınız üzerinde hafifçe kıvırın. 
5 - işitme koruyucularını mükemmel bir şekilde konumlandırmak 
için hazneleri kaydırın. 

ALAŞIM: 
PS45: Hazne: HIPS / Yastık: Köpük / Hazne destek kolları: 
Paslanmaz çelik. 
Kulaklık toplam ağırlığı = 311 gr 
Yedek parçası yoktur 

MUHAFAZA VE BAKIM 
IŞITME KORUYUCULARINI kullanım sonrasında ışıktan 
uzak, kuru ve serin ve aşırı soğuk ortamlardan uzak tutunuz. 
Kullanılmadığı zaman orijinal paketinde muhafaza ediniz. 
Bu ürün bazı kimyasal maddeler ile bir araya geldiğinde olumsuz 
etkiler ortaya çıkabilir. Daha fazla bilgi için üretici ile irtibata 
geçilmelidir.
Cihazı yastık ve kafa bandı ile temiz ve sıcak bir sabunlu su 
haznesi içerisinde dezenfekte edin ve yumuşak bir bezle kurutun. 
Çözücüler, aşındırıcı veya zehirli ürünleri asla kullanmayın.
Normal kullanım koşullarında, bu işitme koruyucular ilk 
kullanımdan sonra 2-3 yıl etkinliğini koruyacaktır. Kulaklıklar ve 
özellikle yastıklar kullanımdan dolayı bozulabilir ve çatlama ve 
sızdırma gibi durumlara karşı sık aralıklarla muayene edilmelidir. 
Herhangi bir hasar bulunursa, işitme koruyucularını imha ediniz. 
Yastıklara hijyen koruyucularının takılması kulak içi kulaklıkların 
akustik performansını etkileyebilir.  
Bu işitme koruyucular hassas konularda alerjik reaksiyonlara 
neden olabilir ve böyle bir durum ortaya çıkarsa, gürültülü 
ortamdan uzak durun ve işitme koruyucularını çıkarın. 

PERFORMANS - AKUSTİK AZALTMA (DB): 
(EKTEKİ TABLOYA BAKINIZ)
OTH= Kafa üstü takışlı
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) 

Uygunluk bildirimini @ 
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PERFORMANSLAR - SES AZALTMA
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PS45                                 
A Frequency (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000     
B Mean Attenuation (dB) 10.5 11 20.6 27.9 38.0 33.4 34.1 30.3

C Standard Deviation (dB) 6.7 5.3 5.7 5.0 4.8 4.2 4.4 6.6

D Assumed Protection (dB) 3.8 5.7 14.9 22.8 33.2 29.1 29.7 23.7

SNR 25dB   H:29dB  M: 24dB  L: 14dB
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