
Инструкция за употреба                            ВНОСИТЕЛ: ВЕКТОРИНДУСТРИАЛ ООД 052/ 50 22 41, 0 888 320 484 

Респиратор за еднократна употреба  - За еднократна употреба с 94 % защита   ; За употреба срещу твърди и течни аерозоли  ;    Максимум 8 

часа използване 

Респираторът за филтриране е предназначен за приложения, включващи фин нетоксичен прах и влакна . Този респиратор отговаря на изискванията 

на EN 149 (FFP2 NR или NR D) и трябва да се използва за защита на потребителя само от твърди и течни аерозоли. Респираторът може да се използва 

в концентрации  до 10 пъти границите на допустимите стойности  ( ПДК) .  

Инструкция за поставяне  на респиратор : 

                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                 

Ограничение на времето за употреба:                                                                                                                                                                                                                                        
1.Не използвайте един и същ респиратор за повече от 8 часа, продължително  или периодично, на мръсни работни места, които могат да  доведат до високо 
натоварване на филтъра .       
 2.Напуснете  замърсената зона и извадете респиратора, ако дишането ви  се затрудни , ако маската не приляга  или респираторът е повреден, замърсен или   

изкривен. Не използвайте същия респиратор  отново, след като е бил използван в замърсена зона. 

 

ВНИМАНИЕ: ПРОЧЕТИ И РАЗБЕРИ  ПРЕДИ УПОТРЕБА                                                                                                                                                                                                                           
1. Подходящо подбрания  респиратор е от съществено значение за защита на вашето здраве. Преди да използвате този продукт, консултирайте се с професионален 
специалист по безопасност,     за  да определите пригодността му за предвиденото приложение .  

2. Както при дихателните устройства, потребителят ТРЯБВА да бъде адекватно обучен преди употреба. Преди да използвате тази маска винаги проверявайте 

състоянието ѝ -дали няма мръсотия   или повреди. 

3. Това изделие не защитава потребителя срещу газове, пари или мъгла, чиито течности произвеждат вредни пари; Не използвайте при пясъкоструене . 

4. Този продукт не съдържа кислород. Използвайте респиратора само в добре проветриви помещения, съдържащи достатъчно кислород (поне 19,5%) . 

5. Не използвайте, когато замърсителят и концентрацията са неизвестни или непосредствено опасни за живота и здравето. 

6. Напуснете работната зона незабавно, ако:  а) дишането ви се затруднява ;   б)респираторът се повреди   ;  в ) възникне извънредна ситуация ;   

7. Ако потребителят има някакви заболявания или дискомфорт, консултирайте се с лекар, за да определите дали маската е подходяща за вас.  

8. Косата  и някои характеристики на лицето може да   затруднят  ефективното използване на този продукт. 

9. Сменете респиратора, когато съпротивлението на дишането стане прекомерно поради натрупване на прах или след максимум 8 часа постоянна употреба. 

10. Неспазването на всички предупреждения и инструкции на респиратора може да доведе до сериозно заболяване или трайно нараняване.  

11 . Респиратора не трябва да е под  въздействието   на източник на запалване и не трябва да се използва във взривоопасна атмосфера, тъй като концентрацията на 

замърсители в нормалния    диапазон на запалимост би надхвърлила ограниченията в ръководството за използване . 

12. Съхранявайте респиратора в запечатан контейнер далеч от замърсени места, когато не се използва.  

13. Съхранявайте респиратора в оригиналната опаковка по време на транспортиране. 

14 . Моля, уверете се, че маската e  поставена правилно преди да влезете в работното помещение .  

15. Дефектно произведените респиратори се подменят . Производителят не носи отговорност за каквито и да било загуби или щети ,  произтичащи от продажба  или 

неправилна употреба  на продукти от потребители .            

Стъпка 2 : Отворете 

маската, поставете 

брадичката си в дъното 

на маската. Изпънете и 

разположете долната 

част на ушите и горната 

лента над главата. 

Стъпка 3 : С  помощта на 

двете ръце оформете 

металната пластина  по 

формата на носа си.  . . . 

 

Стъпка 1 : Дръжте 

респиратора в ръка, 

както е показано, с 

накрайника за нос на 

лентите за глава, 

висящи свободно 

под ръката ви.                                                                                                                       

 
Стъпка 4: а) Сложете две ръце върху  маската, като внимавате да не нарушите позицията б) вдишайте енергично.  в) издишайте 

енергично. Ако по време на вдишване или издишване изтича въздух около ръбовете, преместете лентите или регулирайте 

напрежението на лентата за по-добро прилягане. Повторете (a), (б) или (в ). Ако все още има забележими течове, тогава тази 

маска може да не е подходяща  за вас и ви съветваме да потърсите друг  модел от нашата гама.  

 

 


