
Tieto produkty spĺňajú požiadavky normy EN149:2001+A1:2009,
filtračné polomasky k ochrane voči časticiam. Tieto produkty chránia používateľa
len voči pevným a neprchavým kvapalným časticiam.
    Zvýšenú pozornosť venujte upozornenia, pri ktorých je výstražný symbol

    UPOZORNENIA A OBMEDZENIA
Pred použitím sa vždy uistite, či je výrobok:
-  vhodný pre zamýšľané použitie;
-  správne nasadený;
-  používaný počas celej doby, kedy ste vystavený nebezpečnému prostrediu;
-  nahradený novým, ak je to potrebné.
-  Správny výber, školenie, použitie a náležitá údržba sú nevyhnutné pre
adekvátnu ochranu používateľa voči škodlivým látkam nachádzajúcich sa
v ovzduší. Nerešpektovanie pokynov o správnom používaní prístrojov na
ochranu dýchania, respektíve ich nesprávna aplikácia v čase, keď je
používateľ vystavený zdraviu škodlivému prostrediu, môže mať
nepriaznivý dopad na jeho zdravie, zapríčiniť život ohrozujúce ochorenie,
alebo viesť k trvalej invalidite.
-  V záujme vhodného a správneho použitia, dodržiavajte miestne nariadenia a
využite všetky dostupné informácie. Pre viac informácií kontaktujte
bezpečnostného technika alebo zástupcu 3M (pozri kontaktné údaje).
-  Pred použitím musí byť používateľ správne vyškolený o používaní tohto
výrobku v súlade so zdravotnými a bezpečnostnými normami/postupmi.
-  Výrobok neobsahuje žiadnu časť vyrobenú z prírodného kaučuku.
-  Výrobok nechráni používateľa voči plynom/výparom.
-  Nepoužívajte v atmosfére, ktorá obsahuje menej ako 19,5% kyslíka.
(Definícia 3M. Jednotlivé krajiny môžu aplikovať vlastné limity na množstvo
kyslíka. Ak máte pochybnosti, poraďte sa s bezpečnostným technikom).
-  Výrobok nepoužívajte v prostredí, v ktorom nie je známa znečisťujúca
látka/úroveň jej koncentrácie a ani v prostredí, v ktorom je bezprostredne
ohrozené zdravie či život užívateľa (IDLH).
 

    Produkt nepoužívajte, ak máte bradu alebo fúzy, ktoré by mohli brániť
kontaktu tváre s okrajmi produktu, a tým spôsobiť nedostatočné utesnenie.
-  Kontaminovanú oblasť ihneď opustite, ak:
a)  sa sťaží dýchanie.
b)  sa vyskytne pocit nevoľnosti, závrat alebo bolesť.
-  Respirátor ihneď nahraďte, ak je poškodený, ak sa zvýši odpor pri dýchaní,
alebo po skončení pracovnej zmeny.
-  Respirátor nikdy neupravujte, neprerábajte, ani neopravujte.
-  Likvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami.
-  V prípade plánovaného použitia vo výbušnom prostredí, kontaktujte 3M.
-  Pred prvým použitím sa vždy uistite (podľa dátumu), či nebol prekročený
dátum spotreby.

POKYNY NA NASADENIE
Pozri obrázok 1.
Pred nasadením výrobku sa uistite, či máte čisté ruky.
Pred každým použitím respirátora sa presvedčte, že žiadna z jeho súčastí nie je
poškodená.
1. Respirátor obráťte tak, aby boli upínacie remienky hore a s použitím uška na
spodnom dieli oddeľte vrchný a spodný diel respirátora tak, aby ste vytvorili tvar
podobný šálke.
V strede nosovú sponu jemne ohnite.
2. Uistite sa, či sú jednotlivé diely respirátora úplne rozprestreté.
3. Vezmite respirátor do jednej ruky tak, aby otvorená strana respirátora
smerovala k vašej tvári. Vezmite oba upínacie remienky do druhej ruky.
Nasaďte respirátor pod bradu s nosovou sponou otočenou hore a pretiahnite
oba remienky cez hlavu.
4.  Umiestnite horný upínací remienok na temeno hlavy a spodný remienok pod
uši. Remienky nesmú byť prekrížené. Pre pohodlné nosenie prispôsobte hornú
a spodnú časť respirátora. Uistite sa, že časti respirátora vrátane uška nie sú
pokrčené.
5.  Pomocou oboch rúk vytvarujte nosovú sponu podľa tvaru vášho nosa, čím
dosiahnete správne nasadenie a tesnosť. Formovanie nosovej spony
s pomocou len jednej ruky môže znížiť účinnosť respirátora.
6.  Utesnenie respirátora na tvári by malo byť overené pred vstupom do
kontaminovaného prostredia.

SKÚŠKA TESNOSTI
1. Zakryte prednú časť respirátora dlaňami, pričom dávajte pozor,
aby ste nezmenili polohu respirátora.
2a) Respirátory bez výdychového ventilu – prudko VYDÝCHNITE;
2b) Respirátory s výdychovým ventilom – prudko sa NADÝCHNITE.
3.  Ak vzduch uniká okolo nosa, upravte znovu nosovú sponu, aby ste zabránili
ďalšiemu úniku vzduchu. Následne opätovne preverte utesnenie respirátora
podľa postupu, ktorý je uvedený vyššie.
4.  Ak vzduch uniká po okrajoch respirátora, pritiahnite remienky po stranách
hlavy. Znovu preverte utesnenie respirátora.
Ak sa vám NEDARÍ dosiahnuť riadne utesnenie, NEVSTUPUJTE do
kontaminovaného prostredia.
Pre ďalší postup sa obráťte na svojho nadriadeného.
Skúška tesnosti by mala byť v súlade s miestnymi požiadavkami.
Pre bližšie informácie ako vykonať skúšku tesnosti, prosím, kontaktuje miestne
zastúpenie spoločnosti 3M.

SKLADOVANIE A PREPRAVA
Výrobok skladujte v súlade s inštrukciami výrobcu, ktoré sú uvedené na balení.
POZNÁMKA Priemerné skladovacie podmienky 25°C / 80% relatívnej vlhkosti
môžu byť na určitý čas prekročené. Skladovacie podmienky môžu dosiahnuť
hodnoty 38°C / 85% relatívnej vlhkosti maximálne počas 3 mesiacov.
Pri skladovaní a preprave respirátora používajte pôvodné balenie.
Neskladujte na priamom slnku.

ZNAČENIA NA VÝROBKU
NR = Jednorazové použitie (len počas jednej pracovnej zmeny) D = Spĺňa
požiadavky proti upchatiu       = Koniec doby použiteľnosti. Dátum vo formáte:
RRRR/MM/DD       = Teplotné rozpätie      = Maximálna relatívna vlhkosť.
        Likvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami. 
        Obaly nie sú vhodné pre styk s potravinami. 

SCHVÁLENIA 
Tieto produkty sú typovo schválené a ročne auditované jednou zo spoločností:
BSI Group, The Nederlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP,
Amsterdam, Holandsko, číslo 2797 a / alebo BSI Assurance UK Ltd, Kitemark
Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, UK, číslo 0086. Tieto
produkty spĺňajú požiadavky európskej regulácie (EU) 2016/425 a miestnu
legislatívu. Príslušné európske / miestne právne predpisy a notifikované teleso
môžu byť určené na základe preskúmania osvedčenia a vyhlásení o zhode na
www.3m.com/Respiratory/certs. 
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