Bruksanvisning åndedrettsvern FFP3

Modell: Q-Pro XE

Q-Pro XE Partikkel filtrerende halvmaske er designet for å beskytte mot både luftbårne
partikler og væsker.
Produktet er klassifisert som personlig verneutstyr (PPE) etter EU PPE Regulativ 2016/425
og oppfyller kravene gjennom den harmoniserte europeiske standarden EN
149:2001+A1:2009 Åndedrettsvern.

For å beskytte liv og helse, samt å unngå alvorlig skade eller død, er det viktig å LESE
og FØLGE instruksjonen som er vedlagt produktet.

KONTROLL FØR BRUK
a. Sjekk at ikke utløpsdato for masken er passert: Se dato på masken
b. Kontroller at masken er ren og at den ikke er påført noen skader.

SETT MASKEN RIKTIG PÅ
a. Hold masken med metall nesestykket opp. La hodebåndene henge fritt.
b. Plasser masken under kinnet, og over nese og munn.

c. Dra båndene over hodet og plasser nederste hodebånd under ørene og øverste hodebånd
over ørene.
d. Hold hodebåndet sammen og trykk på justeringsklipsen.
e. Juster hodebåndene ved å bevege justeringsklipsen frem og tilbake.
f. Press inn nesestykket så det sitter godt rundt nesen.
g. Kontroller tilpassingen ved å holde for åpningene med hendene og puste kraftig inn. Hvis
det lekker inn luft, må du justere nesestykket og båndene til masken sitter tett mot ansiktet.
Ikke utsett deg selv for forurensninger hvis masken ikke tetter godt.

Advarsel: Man må ikke bruke masken og gå inn i forurenset område hvis man ikke kan
oppnå riktig tilpassing av masken.

ADVARSEL FØR BRUK
1. For engangsbruk
2. Må ikke brukes lengre enn 8 timer
3. Kastes etter bruk
4. Produktet må brukes i henhold til gjeldende regler for helse og sikkerhet.
5. Produktet gir ikke tilstrekkelig beskyttelse ved livsfarlig innhold av forurensende stoffer.
6. Ubrukte produkter må ikke utsettes for frost, direkte sollys, løsemidler eller kontakt med
harde overflater eller gjenstander.
7. Brukes kun i godt ventilerte rom med god oksygentilgang.
8. Skift maske med en gang hvis det blir vanskelig å puste, hvis masken blir ødelagt eller
skadet, eller hvis den ikke lenger passer til ansiktet.
9. Produktet må tilpasses riktig for å gi optimal beskyttelse. Ansiktshår kan føre til at masken
ikke sitter tett nok.

11. Holdbarheten på masken gjelder ved oppbevaring i originalemballasje og lagret under
forhold som anvist i instruksjonen.

ADVARSEL: Åndedrettsvernet bidrar til å beskytte mot forurenset luft. Den eliminerer ikke
nødvendigvis risikoen for å få påført smitte eller infeksjoner. Feil bruk kan føre til sykdom
eller død.

PRODUKT NAVN： Partikkel filtrerende halvmaske
MODELL： Q-Pro XE

KLASSIFISERING: FFP3 NR

STØRRELSE： SAMMENFOLDET 21.5 x 7.6 cm（±0.5cm）

PRODUSENT:

FFP3 NR definert i EN 149:2001+A1:2009

UNIQON Protection AS
Hornelandsvegen 192, 5412 Stord
NORGE

OPFYLLER EN STANDARD: EN 149:2001+A1:2009

SERTIFISERT AV:
0370 - LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (ALLPLUS) C/ CAMPEZO Nº1 PARQUE EMPRESARIAL
LAS MERCEDES, 28022, MADRID, MADRID, SPAIN

SYMBOL PÅ ESKEN
Symbol

Forklaring

Symbol

Forklaring

Behandle varsomt

Grønt Punkt Norge

Oppbevares tørt

Masken sortes som
Restavfall

Unngå direkte sollys

Maskeomslaget
sorteres som plast

Se informasjon fra
produsenten

Esken sortes som papir

