CZ

KYJKKJ filtrační polomaska
Návod k použití

[Název výrobku] Filtrační polomaska k ochraně proti
částicím, třída ochrany FFP2 NR, nesterilní
[Model] KY2020-1
[Specifikace] Filtrační účinnost ≥ 94 %
[Popis výrobku] Respirátor je vyroben z netkané textilie
meltblown a filtrační vrstvy. Nosní můstek je vyroben
z kovového drátku potaženého polypropylenem. Uchycení
pomocí 2 gumiček za uši.
[Velikost] 16 x 10,8 cm
[Norma] EN 149:2001+A1:2009
[Účel použití]
Ochranná maska je určena k použití jako ochrana před
pevnými částicemi a olejovými částicemi, tekutinami
a mikroorganismy. Jedná se zejména o uhelný a cementový
prach, splodiny z ovzduší, výpary z barev, olejů, asflaltu,
koksárenských pecí atp.
Určeno k jednorázovému použití .
[Instrukce k nasazení a likvidaci použité masky]
1. Oběma rukama přiložte vnitřní stranu masky k obličeji.
Zajistěte, aby nosní spona směřovala nahoru.
2. Držte masku na obličeji a přetáhněte smyčky přes uši.
3. Vytvarujte nosní výztuž na nos tak, aby maska doléhala
těsně k obličeji
4. Stisknutím masky dotvarujte k obličeji.

[UPOZORNĚNÍ]
a) Před použitím zkontrolujte, zda balení není poškozeno.
Nepoužívejte masku, pokud je poškozena, zdeformována
nebo s viditelnými vadami.
b) Pokud se vlasy nebo vousy na obličeji dostanou
mezi těsnění masky, nebude dosaženo požadovaného
ochranného účinku
c) Nepoužívejte masku za podmínek nízké kvality ovzduší,
jako je vysoká kontaminace ovzduší nebo nedostatek
kyslíku
d) Masku nepoužívejte v prostředí, kde hrozí exploze
e) Po použití masku zlikvidujte podle místních nařízení
a předpisů
f ) Maska je pouze na jedno použití, nepoužívejte
opakovaně.

EN

KYJKKJ Filtering half mask
User instruction

[Product name] Filtering half mask FFP2 NR, nonsterile
[Model] KY2020-1
[Specification] Filtrační účinnost ≥ 94 %
[Used for] Mask is made from nonwoven textile meltblown
and filtration layer. Nose wire is from iron coated with
polypropylene. 2 earloops for fixation.
[Size] 16 x 10,8 cm
[Standard] EN 149:2001+A1:2009
[Indications For Use]
The protective mask is intended used for protection against
solid and oily particulates, liquid and microorganisms such
as coal dust, cement dust, acid fog, paint fog, oil smoke, oil
mist, asphalt smoke, coke oven smoke etc.
Single-use.
[Fitting]
1. Pull an extend the mask inner side to the face with two
hands ensure the nose clip is upward.
2. Hold the mask on the face and pull the earloop to the
ears.
3. Press the nose clip to fit the shape of the nose.
4. Press the mask to fit the respirator onto your face.

[USE CAUTIONS]
a) Please check whether the packaging is damaged,
whether the mask body is damaged, deformed or has
other obvious defects before use.
b) It is unlikely that the requirements for leakage will be
achieved if facial hair passes under the face seal
c) Please do not use the mask under low air quality
condition, such as serious contaminants in air, oxygen
deficiency
d) Do not use the mask in explosive atmosphere;
e) After use, please discard the mask following local
regulation
f ) The mask is only for single use, do not use repeatedly.

Prostudujte si pokyny k použití

Skladujte na suchém místě

<60%

Read instructions for use

Store in dry place

<60%

Nepoužívat opakovaně

Non reusable

30 C

30 C

Teplotní rozsah skladovacích podmínek
-20C

Temperature range of storage conditions
-20C

Osobní ochranná pomůcka kategorie III

0370

Personal protective equipment category III

0370

FFP2 – třída ochrany
NR – jednorázové použití

FFP2 – protection class
NR – single use
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