
Bezpieczeństwo

1. Nie należy używać tej maski, aby zapobiec toksycznym cząsteczkom, 
gazom, oparom lub rozpuszczalnikom podczas malowania.
2. Nie należy używać tej maski w zamkniętych przestrzeniach, 
zbiornikach, słabo wentylowanych miejscach, środowisku 
nietoksycznym (zawartość tlenu <17%), środowisku niebezpiecznym 
lub wybuchowym lub w środowisku, w którym mogą wystąpić toksyczne 
gazy.
3. Nie należy używać tej maski, gdy stężenie zanieczyszczeń jest 
niebezpieczne dla życia lub zdrowia oraz należy określić właściwości 
toksykologiczne i rodzaje substancji zawartych w zanieczyszczeniach.
4. Jeśli masz problemy z oddychaniem, zawroty głowy lub inny 
dyskomfort zyczny, powinieneś natychmiast opuścić miejsce pracy.
5. Podczas korzystania z tej maski pamiętaj, aby nosić ją prawidłowo.
6. Nosząc maski, unikaj czegokolwiek, co sprawi, że maska   i twarz nie 
będą wystarczająco blisko, takie jak długa broda (górna warga i 
podbródek) oraz skronie, okulary lub inne elementy między krawędzią 
maski a twarzą użytkownika.
7. Jeśli pojawi się uczulenie skórne na maskę, należy ją natychmiast 
usunąć.

Instrukcja użytkowania

Zawartość opakowania:

1 szt. Dmuchawy-ltr powietrza
1szt. Ładowarka USB
3 szt. Maska
1 szt. Instrukcja

bateria w mikro-dmuchanie: 550 mA

czas ładowania: ok. 1 h
czas pracy: ok. 3,5 - 4 h

dopasuj

Świeże powietrze, swobodne oddychanie

Inteligentna maska   została specjalnie zaprojektowana dla Ciebie i Twojej 
rodziny: jej funkcja ltrowania została certykowana, skuteczne ltrowanie 
PM2,5 cząstek i bakterii, które mogą zapewnić Ci wygodną i bezpieczną 
ochronę na co dzień.
Z maską współpracuje mikro-dmuchawa powietrza w celupodniesienia 
poziomu komfortu, unikaniu pocenia się pod maską.

Montaż mikro-dmuchawy:

Obróć zewnętrzny 
pierścień maski w 
kierunku 
przeciwnym do 
ruchu wskazówek 
zegara

Widok pozycji 
bagnetowego 
pierścienia 
zewnętrznego

Dopasuj mikro-
dmuchawę do 
zewnętrznego 
pierścienia

Obróć w prawo, a 
instalacja 
zakończy się po 
dźwięku „ 
kliknięcia ”

Sposób zakładania/noszenia maski:

Otwórz maskę i
zakryj twarz

Otwórz i zakryj twarz 
maską, aby zapewnić 
odpowiednie położenie, 
zwróć uwagę na zawór 
powinien być 
umieszczony po prawej 
stronie

Wyreguluj dolny 
pasek na ucho

Pociągnij dolny pasek do 
ucha i dostosuj położenie 
paska

Wyreguluj górny
pasek na ucho

Załóż maskę i dopasuj 
pasek na ucho, aby nosić 
go wygodnie

Dostosuj pozycję
klipsa na nos

Naciśnij pozycję klipsa na 
nos, upewnij się, że 
maska   jest wygodnie 
ułożona

Sprawdź przedmuch
powietrza

Jeśli poczujesz, że 
powietrze wycieka z 
krawędzi maski, ponownie 
dostosuj maskę i pętle na 
uszy
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1. Poniższe instrukcje i ostrzeżenia służą wskazówkom, jak prawidłowo 
używać maski w przypadku zagrożeń dla zdrowia. Przeczytaj uważnie i 
postępuj zgodnie z instrukcjami.
2. Przed założeniem sprawdź, czy powierzchnia maski, pętle na uszy i klips 
na nos są kompletne. Jeśli znajdziesz dziury, pęknięte, zdeformowane lub 
pęknięte, natychmiast wymień maskę.
3. Zapoznaj się ze znakiem rozmiaru podanym w polu i wybierz odpowiedni 
rozmiar dla siebie. Jeśli wybrany rozmiar nie pasuje ci dobrze, wypróbuj inne 
rozmiary, aż znajdziesz odpowiedni rozmiar. Szczegóły znajdują się w 
poniższej pozycji 4 ~ 6.
4. Dopasuj kształt klipsa na nos do „ - ”, aby pasował do Twojej twarzy
5. Pętle nauszne maski można regulować za pomocą twarzy, a pasek 
nauszny można wyciągnąć na zewnątrz, aby go napiąć, lub można rozluźnić 
pasek na ucho, wręcz przeciwnie.
6. Połóż dłoń na powierzchni maski i weź głęboki oddech, aby sprawdzić, 
czy maska   jest właściwie uszczelniona twarzą. Nie dociskaj maski do twarzy. 
Jeśli poczujesz, że powietrze wieje w twarz lub w oczy, musisz ponownie 
wyregulować pozycję maski i naprężyć pasek na ucho. Powtarzaj powyższe 
kroki, aż żadne z powyższych nie wystąpi.
7. Maskę należy stosować w połączeniu z pokrywą zaworu powietrza lub 
dmuchawą powietrza (opcjonalnie).
8. Maskę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu i przechowywać 
w czystym, chłodnym i suchym miejscu, aby upewnić się, że jest wolna od 
kurzu, chemikaliów, wilgoci, ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
9. Nie wprowadzaj żadnych zmian w masce. Gdy maska   jest 
zanieczyszczona (np. Kurz, mokro itp.) Lub uszkodzona (np. Uszkodzone 
części, pęknięte otwory itp.), Należy wymienić nową maskę.
10. Czas ciągłego używania maski nie powinien przekraczać 8 godzin 
(pojedyncze obliczenie). Nowe maski należy wymienić, jeśli nie oddychasz 
prawidłowo lub po 8 godzinach ciągłego używania.
11. Jednorazowa maska   klasy FFP1 może blokować stały toksyczny aerozol 
w powietrzu do 4-krotnego limitu (TLV). Maskę poziomu FFP2 można 
zablokować do 10 razy; Maskę FFP3 można zablokować do 20 razy, ale nie 
można zapobiegać rozpuszczalnikom, substancjom rakotwórczym i 

radioaktywnym materiałom jądrowym, mikroorganizmom i potencjalnym 
substancjom biochemicznym, a także szkodliwym gazom i oparom.
12. Pokrywa zaworu może być ponownie użyta. Podczas czyszczenia i 
dezynfekcji przetrzyj powierzchnię wilgotną miękką ściereczką, wilgotnymi 
ściereczkami lub gazikami nasączonymi alkoholem. Nigdy nie używaj silnych 
chemicznych lub żrących rozpuszczalników do czyszczenia pokrywy 
zaworów.
13. Unikaj dotykania maski. Po założeniu maski może wystąpić potencjalne 
zanieczyszczenie, a po zdjęciu maski użytkownicy mogą dokładnie umyć 
ręce mydłem i wodą lub szybkoschnącym środkiem dezynfekującym.
14. Zdejmij maskę, ciągnąc elastyczny pasek od dołu do góry, unosząc 
maskę od twarzy i umieszczając ją odpowiednio w wyznaczonym pojemniku 
na śmieci.


	Strona 1

