UA MARTCARE / M21 / M22 / M31 / M32 / 2020 - ОДНОРАЗОВІ МАСКИ - EN149:2001 + A1:2009
Копію цієї інструкції, а також Декларацію про відповідність діючим нормам ЕС можна знайти на веб-сайті: documents.jspsafety.com
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Користувач повинен бути навчений припасуванню та ознайомитися з інструкціями щодо використання перед надяганням респіратора. Використовуйте в приміщеннях з
належною вентиляцією, де вистачає кисню та відсутна вибухонебезпечна атмосфера. Респіратор повинен бути правильно вдягнутий, щоб забезпечити очікуваний рівень захисту. Вимоги
до витоку забрудненого повітря не будуть досягнуті, якщо волосся на обличчі потрапить в зону лицьового ущільнення респіратора. НЕВИКОНАННЯ ІНСТРУКЦІЙ ТА ПОПЕРЕДЖЕНЬ ПРО
ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО РЕСПІРАТОРА ПРИ ВСІМ ЧАСІ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЕ ЗНИЖИТИ ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ І МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ЗАХВОРЮВАННЯ ЧИ ІНВАЛІДНОСТІ.
ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ: Цей респіратор підходить для використання проти твердих, водних та рідких аерозолів. Перед використанням перевірте
цілісності маски, дати «використання до» та переконатися, що класифікація маски підходить для застосування.
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ВИКОРИСТАННЯ: Респіратор призначений тільки для одноразового використання. Він не повинен використовуватися більше 8 годин і його слід викинути після використання. Респіратор
не слід виймати з упаковки, доки він не стане необхідним для використання. Використовувати лише тоді, коли концентрації забруднювачів не можуть призвести до негайного погіршення
здоров’я або небезпечні для життя, і тільки відповідно до чинних стандартів охорони праці. Транспортування та зберігання невикористаних респіраторів повинно бути таким, щоб продукт
не зберігався під прямими сонячними променями та у морозних умовах, не контактував з розчинниками і не міг бути пошкодженим при фізичному контакті з твердими поверхнями/
предметами.
ПРИПАСУВАННЯ (Дивіться малюнки).
Дістаньте респіратор з упаковки. Перевірте його стан на наявність отворів та пошкоджень фільтруючого матеріалу.
1. Утримуйте респіратор в одній руці.
2. Підніміть респіратор до обличчя, переконавшись, що носова ущільнююча пінна вставка (якщо є) розташована на носі. Іншою рукою переконайтесь, що нижня частина розташована під підборіддям.
3. Міцно тримайте респіратор і заведіть нижній ремінь на голову до потилиці.
4. Покладіть верхній ремінець на маківку голови. Відрегулюйте ремені, щоб досягти зручної посадки, лямки не повинні проходити над вухами.
5. Щоб перевірити прилягання маски, повністю покладіть обидві руки на поверхню респіратора і енергійно вдохніть - видихніть. Якщо повітря витікає по краям, відрегулюйте посадку
респіратора, маніпулюючи носовим затискачем і ременями, щоб досягти прийнятного ущільнення. Якщо належне ущільнення неможливо досягти, НЕ входьте на забруднену територію.
УТИЛІЗУЙТЕ ТА ЗАМІНІТЬ РЕСПІРАТОР, ЯКЩО:
1. Респіратор знімався, перебуваючи в забрудненій зоні.
2. Засмічення респіратора викликає утруднення дихання.
3. Респіратор пошкоджений.
МАРКУВАННЯ ЗНАЧЕННЯ
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Торговий знак виробника
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МАРКУВАННЯ ЗНАЧЕННЯ

Відповідність Європейському
законодавству 2016/425

Регламент ЗІЗ Великобританії (ЄС) 2016/425
(як збережено у законодавстві Великобританії зі змінами)

Клас 1, низька ефективність
Клас 2, середня ефективність
EN149:2001 + Номер Європейського
A1:2009
стандарту по захисту дихання
Клас 3, висока ефективність
Для одноразового використання
Витримує опціональні вимоги до засмічення
Дивіться інструкцію з
використання.

Дата виробництва
Використати до

Температура зберігання та рівні вологості

Утилізувати згідно місцевого законодавства

Як вимагають європейські вимоги охорони праці, користувач попереджений, що коли респіратор контактує з поверхнею шкіри, це може викликати алергічну реакцію у сприйнятливих осіб.
Якщо це так, залиште небезпечну зону, зніміть респіратор та зверніться за порадою до лікаря.
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