Tiiviyden merkitys.
Hengityssuojain toimii tehokkaasti, kun se sopii käyttäjälle oikein, on tiivis ja hyvin istuva ja sitä käytetään koko
sen ajan, jona käyttäjä on altistunut hengitysilman epäpuhtauksille. Uudelleenkäytettäviä hengityssuojaimia
käytettäessä kasvojen ja suojaimen reunojen välin on oltava tiivis. Jos tiiviys rikkoutuu, suojaus heikentyy,
sillä raoista pääsee epäpuhtauksia sisältävää ilmaa. Mikäli tarvitset apua istuvuuden suhteen, lisätietoja
saat esimieheltäsi tai käyttöohjeista. Alla olevien neuvojen avulla pääset alkuun ja opit varmistamaan
3M™ Secure Click™ -uudelleenkäytettävän HF-800-sarjan puolinaamarien hyvän istuvuuden.

Aja partasi huolellisesti. Älä käytä suojainta,
jos sinulla on parta tai muuta kasvojen alueen
karvoitusta. Sido pitkät hiukset taakse ja poista
korut, jotta ne eivät häiritse suojaimen tiiviiyttä
ja istuvuutta kasvoille.
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1. Säädä päänauhastoa niin, että suojain istuu
kasvoillesi mukavasti. Aseta hengityssuojain suun
ja nenän päälle yhdellä kädellä, ja vedä nauhasto
sitten pään yli toisella kädellä.
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2. Tartu alanauhastoon, aseta ne niskan taakse
ja kiinnitä ne toisiinsa.

3. Säädä kireys sopivaksi vetämällä hihnojen päistä.
Aloita päänauhaston säätöpisteistä ja siirry sitten
niskan takana oleviin säätöpisteisiin. Älä kiristä
suojainta liian tiukalle. Nauhastoa voi säätää
löysemmälle painamalla solkien takaosasta
tai löysäämällä yläsolkia puristamalla.

Käyttäjän tiiviystarkistuksen suorittaminen
(voidaan tehdä tiettyjen suodattimien ja patruunoiden kanssa)
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1. Peitä uloshengitysventtiilin suojus kämmenellä
ja hengitä kevyesti ulospäin. Mikäli kasvo-osa
pullistuu hieman ulospäin, eikä ilmaa vuoda
kasvojen ja kasvo-osan välistä, hengityssuojain
on säädetty oikein.
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2. Paina tiiviystarkistuspainiketta kevyesti, kunnes
tunnet vastustusta. Pidä painike painettuna ja
hengitä kevyesti sisään. Mikäli tunnet kasvo-osan
painuvan hieman kasaan ja lähemmäs kasvojasi,
eikä ilmaa vuoda kasvojen ja kasvo-osan välistä,
hengityssuojain on säädetty oikein.

3. Mikäli kasvotiivisteen raoista vuotaa ilmaa,
säädä suojaimen paikkaa kasvoilla ja/tai säädä
nauhaston kireyttä poistaaksesi vuoto. Toista
käyttäjän tiiviystarkistus, kunnes suojain on tiivis.

Jos tarvitset opastusta ja ohjeita hengityssuojaimen
käyttöön, ota yhteyttä paikalliseen
3M-tuoteasiantuntijaan.
Kierrätäthän paperin. Painettu Isossa-Britanniassa.
© 3M 2019. 3M ja Secure Click ovat 3M
Companyn tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet
pidätetään. 70‑0716‑9770‑3. J450805

Huomaa: 3M ei ole suoraan tai välillisesti vastuuvelvollinen mistään, mikä aiheutuu annettujen tietojen
noudattamisesta, ja käyttäjän on määritettävä tuotteiden sopivuus niille tarkoitettuun käyttöön. Minkään tässä
lausunnossa ei katsota sulkevan pois tai rajoittavan 3M:n vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, joka aiheutuu
sen huolimattomuudesta tai tahallisesta harhaanjohtamisesta.

