SK UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Podľa normy EN 149:2001+A1:2009, jednorazové filtrujúce polomasky, chrániace pred pevnými a kvapalnými čiastočkami, sú
klasifikované v jednej z troch kategórií: FFP1, FFP2 a FFP3. Pred prečítaním nasledujúcich informácií zistite, do ktorej kategórie patrí polomaska, ktorú
chcete používať. Kategória je uvedená na balení ako aj priamo na polomaske.
POUŽITIE:
• FFP1: ochrana pred netoxickými čiastočkami v pevnom alebo kvapalnom skupenstve (napr. olejové hmly) v koncentráciách do 4×OEL (APF=4. NPF=4).
• FFP2: ochrana pred netoxickými, alebo stredne toxickými čiastočkami v pevnom alebo kvapalnom skupenstve (napr. olejové hmly) v koncentráciách do
10×OEL (APF=10. NPF=12).
• FFP3: ochrana pred netoxickými, stredne toxickými alebo vysoko toxickými čiastočkami v pevnom alebo kvapalnom skupenstve (napr. olejové hmly) v
koncentráciách do 30×OEL (APF=30. NPF=50).
*POZOR: OEL = expozičný limit na pracovisku (Occupational Exposure Limit). APF = koeficient zaručenej ochrany (Assigned Protection Factor). NPF =
Koeficient nominálnej ochrany (Nominal Protection Factor).
PRED POUŽITÍM: skontrolujte masku vrátane všetkých prvkov, ktoré sú jej súčasťou, či nie sú prederavené, roztrhnuté, alebo akýmkoľvek spôsobom
poškodené alebo zničené. Ak objavíte akékoľvek poškodenie – NEPOUŽÍVAJTE! Použité novú.
A: POUŽITIE:
1 Masku položte na dlaň pričom nosovú čas masky držte prstami. Upevňujúce pásiky majú slobodne visieť pod dlaňou.
2 Masku priložte k tvári tak, aby sa nosová časť masky nachádzala na chrbte nosa.
3 Natiahnite gumičky určené na uchytenie polomasky a upevnite ich za ušami (FFP1, FFP2). / Natiahnite dolný upevňujúci pásik za hlavu a umiestnite ho
pod ušami. Natiahnite horný upevňujúci pásik za hlavu a umiestnite ho nad ušami (FFP1, FFP2, FFP3).
4 Vytvarujte mäkkú nosovú časť tak, aby dôkladne kopírovala tvar nosa.
5 Skontrolujte tesnosť polomasky: polomasku objímte dlaňami a silno vydýchnite (polomaska bez výdychového ventila) alebo sa silno nadýchnite
(polomaska s výdychovým ventilom). Vo vnútri masky má vzniknúť tlak. Ak sa okolo nosa dostáva vzduch do vnútra, lepšie dopasujte nosovú časť. Ak sa
vzduch dostane cez hrany masky, lepšie dopasujte polohu masky a upevňujúce pásiky.
*POZOR: Ak sa vám dýcha ťažko, znamená to, že sa maska poškodila, alebo sa nedá správne dopasovať, preto masku okamžite vymeňte na inú. Dôkladné
dodržiavanie vyššie uvedených pokynov je veľmi dôležité pre bezpečné používanie masiek.
VAROVANIA:
1. Nedodržiavanie všetkých pokynov a obmedzení týkajúcich sa tohto výrobku môže znížiť úroveň filtrovania a viesť k poškodeniu zdravia alebo k strate
života. 2. Dobre vybraná filtrujúca polomaska predstavuje dôležitý prvok ochrany zdravia. Pred použitím masky sa poraďte s odborníkom na BOZP. 3.
Výrobok nie je zdrojom kyslíka. Používať iba v dobre vetraných miestnostiach so vzduchom s dostatočným množstvom kyslíka na dýchanie. Tento typ
masiek sa nesmie používať, ak koncentrácia kyslíka vo vzduchu je nižšia ako 19%. 4. Nepoužívajte, ak je koncentrácia nebezpečných látok nebezpečná pre
zdravie alebo život. 5. Nepoužívajte, ak sa vo vzduchu nachádzajú výbušné zmesi. 6. Opustite pracovisko a vyjdite na čerstvý vzduch ak (a) sa vám začne
ťažko dýchať, alebo (b) začne sa vám krútiť hlava alebo sa objavia iné nebezpečné príznaky. 7. Brada alebo iné špecifické vlastnosti tvaru tváre môžu znížiť
efektívnosť masky. 8. Masky sa v žiadnom prípade nesmú nejakým spôsobom upravovať alebo prerábať. 9. Na jednorazové použitie. Použite iba jeden raz.
Nevyžaduje technickú obsluhu. Použitú masku vyhoďte. 10. Masky určené na používanie skladujte v nádobe tak, aby boli masky chránené pred pôsobením
priameho slnečného žiarenia. 11. Polomasky série XC, s uhlíkovými vrstvami, znižujú zaťažujúce pachy. NECHRÁŇTE pred plynmi s koncentráciou nad 1
OEL. V tomto prípade použite plynovú masku.
SKLADOVANIE: Masky by sa mali skladovať pri teplote -20 ° C až + 40 ° C a vlhkosti pod 70%. PRODUCENT/ EU ZASTUPENIE/DOVOZCA: podrobnosti
certifikát.
B VÝZNAM PIKTOGRAMOV / SYMBOLOV:
a) Overte v užívateľskej príručke. b) Rozsah teplôt skladovania. c) Maximálna úroveň relatívnej vlhkosti pri skladovaní. d) Lehota použiteľnosti: uvedený na
výrobku. e) NR: táto maska sa môže používať maximálne jednu zmenu (maximálne 8 hodín). Jednorazový výrobok, nesmie sa používa viackrát. f) D: ak je
uvedené, tak táto maska úspešne prešla nepovinnými skúškami upchávania dolomitovým prachom pre slobodnejšie a komfortnejšie dýchanie. EXP doba
expirácie výrobku pri správnom skladovaní.

Návod v elektronickej podobe: http://www.stomia.sk/-na-stiahnutie
MEDIA SANEX FFP2 NR, MODEL: CTPL-0020 (Resprirátor FFP2 NR, MODEL: CTPL-0020, farebný)
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