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MASKA KAPTUROWA UNIWERSALNA
Typ OM-14
Instrukcja użytkowania

DOPASOWANIE ROZMIARU MASKI
Maska powinna być prawidłowo dopasowana do wymiarów
głowy użytkownika, a więc po założeniu musi szczelnie przylegać.
Dobranie odpowiedniej wielkości maski jest możliwe dzięki produkowaniu masek w pięciu rozmiarach.
Aby sprawdzić, czy maska została właściwie dopasowana, należy
założyć ją na głowę i wykonać szybki wydech. Jeśli w czasie wydechu powietrze nie przedostaje się spod maski wzdłuż obrzeża, dobór
jest prawidłowy. W razie stwierdzenia nieszczelności należy dobrać
maskę o innym rozmiarze.
ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ MASKĄ
Po wyjęciu maski z torebki należy usunąć z niej talk, a następnie
wytrzeć maskę czystym tamponem zwilżonym w wodzie. Należy
sprawdzić, czy maska nie ma uszkodzeń mechanicznych, a także
zwrócić uwagę na zawory wydechowe – czy są równo umieszczone
w swoich gniazdach. Po sprawdzeniu należy połączyć maskę bezpośrednio lub za pomocą węża karbowanego ze źródłem czystego powietrza, albo urządzeniem oczyszczającym powietrze. Następnie

sprawdzić szczelność połączeń. W tym celu należy zatkać korkiem
lub zasłonić ręką otwór wlotowy powietrza w urządzeniu oczyszczającym i wykonać szybki wdech. Układ jest szczelny, jeżeli powietrze
nie przedostaje się pod maskę.
Tak sprawdzoną maskę można eksploatować.
W przypadku stosowania maski w trudnych warunkach, w których
możliwe jest ,,pocenie się” szybek okularowych, należy używać szybek przeciwpotnych.
KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
Po każdym użyciu maskę należy oczyścić wewnątrz i na zewnątrz
suchym tamponem, a następnie tamponem zwilżonym w spirytusie. Nie można zanurzać maski w wodzie. Zawory należy wyjąć
z gniazd i przemyć. Komorę głosową sprawdzić, czy nie została
uszkodzona. Po umyciu całość przetrzeć tamponem nasyconym talkiem kosmetycznym.
Umytą i zakonserwowaną maskę przechowuje się w torebce z polietylenu.
Maskę należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i rozpuszczalnikami.
Nie wolno używać uszkodzonych masek.
Maska jest indywidualnym środkiem ochrony i nie należy jej wypożyczać innym osobom.
GWARANCJA
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego ,,PZL – Warszawa II”
udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty produkcji wyrobu.
Wady i uszkodzenia wyrobu ujawnione w czasie okresu gwarancyjnego będą usuwane przez producenta.
W razie dwukrotnego uszkodzenia tej samej maski – maska podlega wymianie.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wyrobu powstałe w wyniku
niewłaściwego transportu i przechowywania oraz sposobu użytkowania niezgodnego z instrukcją.
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