
Návod na obsluhu respirátora Media Sanex CTPL-0020 FFP2 NR

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 respirátor, ale použite nový.

A. ODPORÚČANÉ NASADENIE RESPIRÁTORA: Pred prvým použitím je potrebná dôkladná hygiena rúk pomocou mydla a teplej vody. 1.Po
umytí rúk otvorte respirátor rozovretím nosnej výstuhy 2.Predtvarujte nosnú výstuhu a priložte respirátor k tvári. 3.Pretiahnite upínacie gumičky
cez uši. Správne nasadená ochranná maska musí tesne doliehať k tvári a má zakrývať ústa, nos aj bradu. Muži by mali byť oholení, nakoľko
brada môže spôsobiť netesnosti. Pri snímaní masky sa dotýkajte iba popruhov, nie časti, ktorá filtrovala vzduch. 4.Dotvarujte nosnú výstuhu.
Respirátor je správne a pevne pripevnený, ak cítite silný odpor proti výdychu a steny respirátora sa tlačia preč od tváre. Ak sa zistí akýkoľvek
únik, musí sa čelná časť opäť nastaviť a skontrolovať jej tesnosť, ak respirátor nemožno utesniť, musí sa vymeniť. *POZOR: Ak sa Vám dýcha
ťažko, znamená to, že sa maska poškodila, alebo sa nedá správne prispôsobiť, preto masku okamžite vymeňte za inú. Dôkladné dodržiavanie
vyššie uvedených pokynov je veľmi dôležité pre bezpečné používanie masiek.

B. VÝZNAM MOŽNÝCH PIKTOGRAMOV / SYMBOLOV NA BALENÍ: a.Overte v užívateľskej príručke. b.Rozsah teplôt skladovania.
c.Maximálna úroveň relatívnej vlhkosti pri skladovaní. d.Lehota použiteľnosti: uvedený na výrobku. e.Túto masku je možné použíť len
jednorázovo (maximálne 12 - 15 hodín). Maska sa nesmie používať viackrát. f.Táto maska úspešne prešla nepovinnými skúškami upchavania
dolomitovým prachom pre ľahšie a komfortnejšie dýchanie. g.Recyklácia / separovaný odpad. h.Doporučený spôsob likvidácie

VAROVANIA: Nedodržanie všetkých pokynov a obmedzení týkajúcich sa tohto výrobku môže znížiť úroveň filtrovania a viesť k poškodeniu
zdravia alebo k strate života. Dobre vybraná filtrujúca polomaska predstavuje dôležitý prvok ochrany zdravia. Pred použitím masky sa poraďte s
odborníkom na BOZP. Výrobok nie je zdrojom kyslíka. Používajte iba v dobre vetraných miestnostiach so vzduchom s dostatočným množstvom
kyslíka na dýchanie. Tento typ masky sa nesmie používať, ak koncentrácia kyslíka vo vzduchu je nižšia ako 19%. Nepoužívajte, ak je
koncentrácia nebezpečných látok nebezpečná pre zdravie, alebo život. Nepoužívajte, ak sa vo vzduchu nachádzajú výbušné zmesi. 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. .Brada, alebo iné špecifické vlastnosti tvaru tváre môžu znížiť efektívnosť masky..Masky sa v žiadnom prípade nesmú nejakým
spôsobom upravovať alebo prerábať. Použitú masku vyhoďte. Masky určené na používanie skladujte tak, aby boli chránené pred pôsobením
priameho slnečného žiarenia. NECHRÁNI pred plynmi s koncentráciou nad 1 OEL. V tomto prípade použite plynovú masku.
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