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I Semi-maschere filtranti monouso Temperature range  
GB Single-use filtering half-masks  
D Partikelfiltrierenden Einweg-Halbmasken  
F Demi-masques filtrants jetables  
E Semimáscaras filtrantes desechables  
P Semi-máscaras filtrantes de utilização única  
TR Tek kullan ıml ık filtreli yarı m yüz maskeleri  
NL Halvegelaatsmasker met filter voor eenmalig gebruik  
S Filtrerande halvmasker för engångsbruk  
FIN Suodattavat kertakäyttöiset puolinaamarit  
CZ Filtrační polomaska na jedno použití  
SK Filtračná maska na jedno použitie  
PL Maski ochronne jednorazowego użytku  
GR Ηµ ι µάσκες διή θησης µ ιας χρήσης  
HR Polu-maske s filtrom za jednokratno upotrjebu  

SK Návod na použitie 
POZOR: Tu opísané filtračné polomasky na jedno použitie sú klasifikované do troch tried - FFP1, FFP2 a 
FFP3. Pred použitím skontrolujte, do ktorej triedy polomaska patrí, podľa normy EN149: 2001 + 
A12009, a skontrolujte vhodnosť pre oblasť použitia. Označenie týkajúce sa triedy, do ktorej výrobok 
patrí, je uvedená na obale a na polomaske. Doba exspirácie je uvedená na obale. 

POUŽITIE: ochrana proti časticiam, ako aj proti pevným a kvapalným aerosólom (napr. Olejové hmly). 
Pred použitím masky si dôkladne skontrolujte úplnosť balenia. Ak spozorujete vizuálne poškodenie 
produktu, požiadajte o jeho výmenu. Poškodenie obalu nemusí automaticky znamenať aj poškodenie 
produktu – polomasky. Polomaska nie je opakovane použiteľná a mala by sa  po použití zahodiť 
(označenie NR non-reusable). Ochrana poskytovaná filtračnou polomaskou FFP3 alebo FFP2 zahŕňa 
ochranu poskytovanú triedou FFP1. 

NASADENIE POLOMASKY: 1. Vložte prst dovnútra polomasky. Ohnite sponu na nos okolo prsta, aby  
získal tvar profilu nosa. 2. Keď držíte polomasku v ruke, navlečte si jednu gumičku okolo ucha 
a pokračujte následne na druhej strane navlečením okolo druhého ucha. Uistite sa, že respirátor drží 
na tvári a gumičky sú riadne nasadené okolo uší Obrázok 1 a 2. 3. Oboma rukami vytvarujte sponu na 
nose Obrázok 3. 4. Skúška vhodnosti pre masky bez výdychového ventilu: Dajte obidve ruky nad 
masku, ako je to na Obrázku 4, a intenzívne vydýchnite. Ak prúdi vzduch z okraja masky von alebo ak 
vychádza z okrajov, mali by ste masku premiestniť tak aby ste to obmedzili. 5. Masku okamžite 
vymeňte, ak sťažuje dýchanie alebo ak sa maska poškodí alebo ak sa vyskytnú problémy s priľnavosťou 
na tvár. 

Pre bezpečné používanie respirátora je nevyhnutné dôsledné dodržiavanie týchto pokynov 
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UPOZORNENIE: [OOPP - osobné ochranné pracovné prostriedky] Pokiaľ nie je možné dosiahnuť 
dostatočné priľnutie masky k tvári, nevstupujte na miesta s potenciálnym rizikom. Nedodržanie 
pokynov uvedených  v tejto písomnej informácii pre používateľov môžu viesť k nevhodnému použitiu 
tohto OOPP a následne spôsobiť ujmu na zdraví. Správne zvolený respirátor je nevyhnutný pre ochranu 
vášho zdravia. Pred použitím tohto OOPP sa poraďte s hygienikom alebo odborníkom na bezpečnosť 
pri práci, aby ste určili vhodnosť pre zamýšľané použitie.  
Používajte iba na primerane vetraných miestach s dostatkom kyslíka. Limity týkajúce sa obsahu kyslíka 
vo vzduchu pre danú oblasť použitia týchto masiek sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Navrhujeme 
brať ako referenčné parametre definované v štáte použitia. Výrobca neodporúča používať tieto OOPP v 
oblastiach, kde je koncentrácia kyslíku menšia ako 19,5%. Nepoužívajte, keď sú koncentrácie 
kontaminantov bezprostredne nebezpečné pre zdravie alebo život.  Nepoužívať vo výbušnom 
prostredí. Okamžite opustite pracovný priestor a vráťte sa na čerstvý vzduch, ak sa sťažuje dýchanie 
alebo pociťujete závraty alebo iné ťažkosti. Chĺpky na tvári alebo fúzy môžu znížiť účinnosť tejto 
filtračnej polomasky. Nikdy akokoľvek neupravujte túto filtračnú polomasku. Len na  jednorazové 
použitie. Nie je potrebná žiadna údržba. Použitú polomasku po jednorazovom použití zlikvidujte. 
Polomasky, ktoré neboli použité v pôvodnom obale, uchovávajte až do použitia mimo slnečného 
žiarenia. 

Dátum výroby a spotreby je uvedený na obale. Číslo šarže je uvedené na obale. Skladujte pri teplote od 
-30°C do +70°C a pri vlhkosti do 80%. 

Vyrobené v Číne 


