
 

NÁVOD NA POUŽITIE 
Respirátor FFP2 - MVT OY-01 
Filtračná polomaska proti časticiam vyhovujúca norme EN 149:2001+A1:2009 FFP2 
Respirátor je určený na ochranu užívateľa proti vdychovaniu pevných častíc a kvapalných aerosólov. 
Filtruje najmenej 94 % vzdušných častíc (aerosólov) až do veľkosti 0,6 μm (mikrometra). 
Pred použitím preverte, či respirátor nie je poškodený a pri nasadzovaní respirátora na tvár postupujte podľa 
návodu. Respirátor je určený na jednorazové použitie. 
Bezpečnostné upozornenie: Pred použitím skontrolujte, či nie je produkt poškodený. Používajte iba v 
dostatočne vetraných priestoroch. Zamestnanec musí byť pred použitím pomôcky vyškolený zamestnávateľom 
o správnom používaní v súlade s platnými bezpečnostnými normami a štandardmi ochrany zdravia. 
Nepoužívajte tieto prostriedky v kontaminovanej oblasti za týchto okolností: 
1. Atmosféra obsahuje menej ako 19,5% kyslíka. 
2. Na ochranu proti plynom alebo parám znečisťujú látky alebo ich koncentrácie ak sú neznáme alebo 
bezprostredne nebezpečné pre život alebo zdravie. 
3. Koncentrácie znečisťujúcich látok prekračujú maximálne koncentrácie použitia podľa platných OSHA 
štandardov alebo obmedzení podľa platných vládnych predpisov. 
4. Použitie vo výbušnom prostredí. 
Nepoužívajte prostriedok s fúzmi na tvári alebo za iných podmienok, ktoré môžu zabrániť dokonalej tesnosti. 
 
Návod na použitie:  
1. Otvorte respirátor rozovretím nosnej výstuhy 2. Predtvarujte nosnú výstuhu, priložte respirátor k tvári 
3. Pretiahnite upínacie pásky cez uši 4. Dotvarujte nosnú výstuhu 5. Uistite sa, že prostriedok riadne tesní. 
Celý postup návodu na použitie je znázornený na obrázku na obale. 
 

 
Kontrola tesnosti:  
1. Pre vyskúšanie správneho tesnenia prostriedkov, položte obe ruky na prostriedok a ostro vydýchnite. 
2. Vyberte prostriedok okamžite v prípade problematického dýchania, alebo pri poškodení či zdeformovaní. 
3. Vyberte prostriedok v prípade, že nemôžete dosiahnuť riadne utesnenie. 
4. Starostlivé dodržiavanie týchto pokynov je dôležitým krokom pre bezpečné používanie prostriedku. 
 
Výrobok musí byť skladovaný v suchom prostredí pri teplotách -20°C až +40°C a vlhkosti menšej ako 80%. 
Nepoužívajte po dobe použiteľnosti alebo pri poškodení obalu. 
 
 
Výrobca: Cuyi Holding Co,. Ltd No. 1 Lard ,No. 8 Sunshine Ave, Suxi Town, Zhejiang, China 
Distribútor: ZENCO Corp. a.s.  
Adresa: Provozní 5492/3, Ostrava-Třebovice 722 00, Česká republika 

Vyrobené v Číne 


