3M ™ 6500-SERIE HERBRUIKBARE HALFGELAATSMASKERS

Stevig, comfortabel, gebruiksvriendelijk
Het belang van een goede pasvorm
Ademhalingsbescherming is enkel doeltreffend als deze correct wordt gekozen, aangebracht en gedragen gedurende de hele tijd dat de gebruiker is blootgesteld
aan verontreinigende stoffen in de lucht. Wij raden u aan een pasvormcontrole van het gekozen ademhalingsmasker op het gelaat te doen voordat u de werkzone
betreedt. Deze gebruiksinstructies moeten elke keer dat het masker wordt gedragen gevolgd worden.

UW HERBRUIKBARE HALFGELAATSMASKERS VAN DE 6500- EN 6500QL-SERIE OPZETTEN
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1. Stel de maat van het hoofdharnas in voor een
comfortabele pasvorm. Plaats het masker met een hand over
mond en neus, en trek het hoofdharnas daarna met de andere
hand over het hoofd.
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2. Pak de onderbandjes, plaats ze achter de nek en haak ze
aan elkaar vast.

3. Trek aan de uiteinden van de bandjes om de spanning
aan te passen. Begin met de aanpassingspunten op het
hoofdharnas en ga verder met de aanpassingspunten achter
de nek. Trek het geheel niet te strak aan. De spanning van de
banden kan worden verlaagd door ze aan de achterkant uit de
gespen te duwen.

HET 6500 QL SNELSLUITMECHANISME GEBRUIKEN
BELANGRIJK:

Nadat u het 6500QL halfgelaatsmasker
met snelsluitmechanisme een eerste
keer heeft opgezet, kunt u het
daarna opzetten met de snelsluiting
geopend of gesloten. Volg altijd de
gebruiksinstructies.
SNELSLUITMECHANISME GESLOTEN

SLUITMECHNISME OMHOOG TREKKEN

SNELSLUITMECHANISME OPEN

SLUITMECHNISME OMLAAG TREKKEN

OPENEN SNELSLUITING: Pak de sluiting ter hoogte van de kin en trek deze omhoog. SLUITEN SNELSLUITING: Pak het gezichtsmasker met uw duim op de onderkant en wijs- en middenvinger
bovenop de sluiting. Plaats het masker over uw neus en mond terwijl u de sluiting naar beneden duwt.

GEBRUIKERSCONTROLE PASVORM: CONTROLEER DE AFDICHTING ELKE KEER ALS U HET MASKER OPZET.

POSITIEVE DRUKTEST AFDICHTING

NEGATIEVE DRUKTEST AFDICHTING MET
DE 3M™ 2000-SERIE FILTERS

NEGATIEVE DRUKTEST AFDICHTING MET DE
3M™ 6000-SERIE GAS- EN DAMPFILTERS

NEGATIEVE DRUKTEST AFDICHTING MET
DE 3M™ 6000-SERIE STOFFILTERS

Plaats uw handpalm over de bedekking van
het uitademventiel en adem zachtjes uit.
Het masker zou lichtjes moeten opbollen.
Als er lucht lekt tussen het gelaat en de
gelaatsafdichting, verschuif dan het masker
en/of pas de bandjes aan voor een betere
afdichting.

Plaats uw duim op het middengedeelte van
de filters, wat de luchtstroom door de filters
beperkt, en adem zachtjes in. Het masker
zou nu een beetje moeten invallen naar uw
gelaat toe. Als er lucht lekt tussen het gelaat
en de gelaatsafdichting, verschuif dan het
masker en/of pas de bandjes aan voor een
betere afdichting.

Plaats uw handpalm over de filters en
adem zachtjes in. Het masker zou nu een
beetje moeten invallen naar uw gelaat toe.
Als er lucht lekt tussen het gelaat en de
gelaatsafdichting, verschuif dan het masker
en/of pas de bandjes aan voor een betere
afdichting.

Knijp met uw handen naar het masker toe
op de filterbedekkingen om de luchtstroom
te beperken. Zorg dat het masker niet
verschuift. Adem zachtjes in. Het masker
zou lichtjes moeten invallen. Als er lucht lekt
tussen het gelaat en de gelaatsafdichting,
verschuif dan het masker en pas de bandjes
aan voor een betere afdichting.

Als u er niet in slaagt het masker goed te laten aansluiten, mag u de verontreinigde ruimte niet betreden. Raadpleeg uw leidinggevende.
Opmerking: 3M aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, rechtstreeks of voortvloeiend (inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van omzet en/of goodwill) die
ontstaat op grond van het vertrouwen dat wordt gesteld in de informatie die in dit document door 3M wordt verstrekt. Het is de gebruiker die verantwoordelijk is voor het bepalen
van de geschiktheid van de producten voor hun bedoelde gebruik. Niets uit deze verklaring wordt geacht de aansprakelijkheid van 3M voor de dood of lichamelijk letsel door de
veronachtzaming ervan uit te sluiten of te beperken.
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