Vikten av bra passform.
Andningsskydd är bara effektiva om de används för rätt ändamål, passar användaren och används
under hela den tid som man utsätts för förorenad luft. Återanvändbara andningsskydd måste ha en
god tätning mellan skyddets kanter och användarens ansikte. Om tätningen går sönder försämras
skyddet, eftersom förorenad luft då kan läcka in. Ta hjälp av din chef och bruksanvisningen för att
uppnå god passform. Stegen nedan visar vad man behöver tänka på för att uppnå god passform
med 3M™ Secure Click™ Återanvändningsbart andningsskydd, HF-800-serien.

Var renrakad. Använd inte ansiktsskyddet
med skägg eller annan ansiktsbehåring. Sätt
upp långt hår och ta av dig smycken, så att
de inte försämrar tätningen mot ansiktet.
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1. Anpassa storleken på huvudställningen
så att den sitter bekvämt på huvudet. Placera
andningsskyddet över näsa och mun med ena
handen och dra sedan huvudställningen över
hjässan med andra handen.
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2. Ta tag i de nedre banden, placera dem
i nacken och haka ihop dem.

3. Dra i ändarna på banden för att justera hur
hårt de sitter. Börja med justeringspunkterna
på huvudställningen och fortsätt sedan
med justeringspunkterna i nacken. Dra inte
åt för hårt. Du kan lossa på banden genom
att trycka utåt på baksidan av spännena
eller klämma ihop vingarna för att lossa
spännena på de övre banden.

Kontrollera ansiktstätningen
(Kan användas med partikelfilter och filter)
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1. Täck över öppningen på utandningsventilen
med handen och andas ut försiktigt.
Om masken vidgas något och du inte
märker av något luftläckage mellan ansiktet
och masken är tätningen tillräckligt bra.
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2. Tryck lätt på knappen för tätningskontroll tills
du känner ett motstånd. Håll knappen i det
här läget och andas in lätt. Om du märker att
masken sjunker ihop något och dras närmare
ansiktet utan läckage mellan ansiktet och
masken är tätningen tillräckligt bra.

3. Om du upptäcker att ansiktstätningen läcker,
placera andningsskyddet på ansiktet på nytt
och/eller justera bandens åtdragning för
att undvika läckage. Gör om den personliga
tätningskontrollen tills andningsskyddet
sluter tätt.
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Obs! 3M godkänner inget ansvar, vare sig direkt eller indirekt, till följd av att användare förlitar sig på information
som tillhandahålls och användaren ska fastställa produkternas lämplighet för deras avsedda syfte. Inget i detta
påstående anses undanta eller begränsa 3M:s ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår på grund av egen
försummelse eller vilseledande återgivning.

