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3M™ Aura™ 9300+Gen3 részecskeszűrő félálarc sorozat

Az illeszkedés fontossága
Az egyszer használatos részecskeszűrő félálarcok csak akkor működnek hatékonyan, ha tömören zárnak az arc és
a félálarc szélei között. Abban a pillanatban, amikor a pontos illeszkedés megszakad, a védelem megszűnik, mivel a
szennyezett levegő beszivároghat a keletkezett résen.
Az alábbi felhelyezési utasításokat minden alkalommal be kell tartani a 3M™ Aura™ 9300+Gen3 részecskeszűrő
félálarc sorozat viselésekor.

Az arca legyen simára borotvált. A félálarc nem alkalmazható
borosta, szakáll, vagy bármilyen arcszőrzet esetén, ha az az
álarc széle alatti területen található, mert gátolhatja az arc és a
félálarc szélének_illeszkedését.

Fontos, hogy az orrlemez
jól illeszkedjen az orr körül,
valamint az arc és a maszk
közötti illeszkedés szoros
legyen.
Bizonyosodjon meg
róla, hogy a paneleket
teljesen kihajtotta,
a fülek pedig nem
gyűrődtek a panel alá.

1

1. Miközben a belső oldala felfelé néz, a fülek segítségével
válassza szét a felső és az alsó paneleket.
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5. A másik kezével fogja meg pántokat, majd húzza a fejére.
6. A felső pántot a fejtetőn, az alsó pántot pedig a fülek
alatt helyezze el. A pántok ne csavarodjanak meg. A fülek
segítségével állítsa a felső és alsó paneleket kényelmes
helyzetbe. Bizonyosodjon meg arról, hogy a paneleket
teljesen kihajtotta, a fülek pedig nem gyűrődtek a panel alá!

Az alsó pántot a fülek alatt
vezesse el. A pántok ne
csavarodjanak meg.

A félálarcot a könnyen
megfogható szelep és/
vagy a felső és alsó
fülek segítségével kell
megfelelően megigazítani
az arcon.
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2. Addig húzza az áll- és az orrpanel füleit, amíg az
orrlemez meghajlik, a félálarc pedig csésze alakot vesz
fel. Bizonyosodjon meg arról, hogy a paneleket teljesen
kihajtotta-e.
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A felső pántot a fejtetőn
helyezze el. A pántok ne
csavarodjanak meg.

3. Miközben továbbra is fogja a füleket, nyomja a légzésvédő
belső oldalát az arcához, majd illessze rá.
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4a) SZELEPES félálarc – az egyik kezével fogja meg a szelep
széleit, így megtartva a félálarcot az arcon.
4b) SZELEP NÉLKÜLI félálarc – az egyik kezével tartsa a csésze
formájú félálarcot, miközben a belső oldala az arca felé néz.
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7. Mindkét kezét használva, hajlítsa az orrlemezt az orrnyeregre,
törekedjen a minél pontosabb illeszkedésre. Ne csípje
össze az orrlemezt egy kézzel, mert ez csökkentheti a
légzésvédelem hatékonyságát.
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8. A munkahelyen történő munkavégzés előtt minden esetben
ellenőrizze, hogy a légzésvédő megfelelően illeszkedik-e az
arcához, és megfelelően szigetel-e.

Az illeszkedés ellenőrzése
1. 		 Fedje le a félálarc elejét mindkét kezével, ügyelve
arra, hogy ne mozdítsa el a jól illeszkedő félálarcot.
2a. SZELEP NÉLKÜLI félálarc – LÉLEGEZZEN KI erősen
2b. SZELEPES félálarc – LÉLEGEZZEN BE erősen.
3. Ha levegő szivárog az orr körül, igazítsa meg úgy
az orrlemezt, hogy a szivárgás megszűnjön. Ismét
ellenőrizze az illeszkedést.
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4. Ha levegő szivárog a félálarc szélei körül, igazítsa meg
a pántokat a fején úgy, hogy a szivárgás megszűnjön.
Ismét ellenőrizze az illeszkedést..

Kérjük, hasznosítsa újra.
A 3M és az Aura a 3M vállalat védjegyei.
© 3M 2018. Minden jog fenntartva.

Ha NEM SIKERÜL elérnie a megfelelő illeszkedést, NE
lépjen be a veszélyes területre. Forduljon a feletteséhez.

