PÓŁMASKA FILTRUJĄCA CRM-P300 TOW016942
INSTRUKCJA STOSOWANIA
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Wsuń palce od wewnętrznej strony półmaski i chwyć klips nosowy znajdujący sie na górze maski.
Umieść maskę na nosie i ustach, naciągnij gumki za uszy i ukształtuj klips nosowy.
Obiema rekami dopasuj zacisk na nos. Popraw gumki, aby zapewnić dokładne uszczelnienie.
Skontroluj dopasowanie:
przyłóż obie ręce do maski i wykonaj gwałtowny wdech
jeśli wyczuwasz przepływ powietrza w okolicy nosa, ponownie wyreguluj zacisk
jeśli wyczuwasz przepływ powietrza wokół krawędzi, zdejmij i ponownie załóż maskę
Zmień maskę, jeśli nie możesz uzyskać odpowiedniego uszczelnienia.
Zalecany czas użytkowania: 4-8 godzin.
Maska pomaga chronić przed zanieczyszczeniami w postaci cząstek stałych, ale nie eliminuje
ryzyka lub zarażenia sie chorobami i infekcjami.
Dokładne przestrzeganie tej instrukcji jest niezbędne do bezpiecznego stosowania maski.
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Nie używaj maski, nie wchodź ani nie przebywaj w zanieczyszczonym obszarze w następujących okolicznościach:
jeśli atmosfera zawiera mniej niż 19,5% tlenu
jeśli poczujesz zapach lub smak zanieczyszczeń
do ochrony przed gazami i oparami
jeśli zanieczyszczenia lub ich stężenia są nieznane lub bezpośrednio niebezpieczne dla życia lub zdrowia
do piaskowania, operacji malowania natryskowego i azbestu
Nie modyfikuj ani nie używaj maski w niewłaściwy sposób.
Nie należy używać maski w przypadku posiadania zarostu lub innych warunków, które mogą utrudniać dobre uszczelnienie.
Maska musi być sprawdzana przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie jest uszkodzona. Powiększone otwory
powstałe w wyniku rozdarcia lub rozciągnięcia wokół szwów są uważane za uszkodzenie.
Ta maska pomaga chronić przed zanieczyszczeniami w postaci cząstek stałych, ale nie eliminuje ryzyka lub zarażenia
się chorobami lub infekcjami. Niewłaściwe użycie może spowodować zagrożenie dla zdrowia lub śmierć.
Maska oznaczona NR nie może być używana dłużej niż przez jedną zmianę.
Ta maska nie jest odpowiednia dla użytkowników z ranami, urazami i deformacjami.

INFORMACJE DODATKOWE
Półmaska filtrująca FFP3 NR spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
i posiada wymagane oznaczenia CE.
Półmaska została poddana badaniu typu WE zgodnie z normą zharmonizowaną EN149:2001+A1:2009 przez
jednostkę notyfikowaną Universal Uygunluk Degerlendirme Hizmetleri ve Tic. A.S. Tatlısu Mah. Arif Ay Sk. No:16-3
Umraniye-Istanbul /TURKEY Umraniye-Istanbul /TURKEY, numer jednostki notyfikowanej 2163.
Deklaracje zgodności UE są dostępne do pobrania na stronie producenta.
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