Vluchtmasker MAY DAY MILLA

Waarschuwing! Het doel van deze gebruiksaanwijzing is het juiste gebruik van het product te beschrijven en gevaren te voorkomen.
Milla-garanties met betrekking tot dit product komen te vervallen als een dergelijk product niet wordt gebruikt volgens de instructies in deze
handleiding. MILLA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de selectie en het gebruik van een filterapparaat, aangezien de gebruiker de
enige verantwoordelijke is. MILLA is alleen verantwoordelijk voor dit product.

1

Beschrijving en codenummer.

Het vluchtmasker met mondstuk MAY DAY ABEK 10 code 8000 in overeenstemming met de norm DIN 58647-7, beschreven in deze handleiding is
een persoonlijk beschermingsmiddel categorie III, met CE-certificering volgens EU 2016/425-verordening, uitgegeven door de aangemelde instantie nr.
0426 ITALCERT s.r.l. V.le Sarca 336 Milaan Italië.

2 Selectie en gebruik
Het MAY DAY vluchtmasker is een filterapparaat dat alleen mag worden gebruikt in geval van ontsnapping uit gevaarlijke plaatsen.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het te kiezen en te gebruiken. Lees de volgende instructies aandachtig door.
Het MAY DAY vluchtmasker beschermt gebruikers tegen organische dampen en gassen met een kookpunt hoger dan 65 °C, anorganische dampen en
gassen, zure en basische dampen en gassen. De bescherming is beperkt met betrekking tot verbindingen met een laag kookpunt, bijvoorbeeld
dampen en gassen met een kookpunt lager dan 65°C en in zeer giftige concentraties.
Ademhalingstoestellen voor noodgevallen bieden geen bescherming tegen koolmonoxide of zuurstofgebrek, omdat ze geen zuurstof leveren.
Noodademhalingstoestellen moeten worden gekozen op basis van hun nominale duur.
De duur van het MAY DAY vluchtmasker is 10 minuten.

3 Toepassingen
Noodademhalingstoestellen mogen eenmalig worden gebruikt. Blijf in geval van nood kalm en raak niet in paniek. Vanwege de ademweerstand van
noodademhalingstoestellen kunnen onervaren gebruikers ademhalingsmoeilijkheden krijgen. Je kunt MAY DAY in je overallzak stoppen of aan je
overall of broekriem vastmaken.
Waarschuwing! Mensen met tandheelkundige implantaten mogen in beperkte mate gebruik maken van noodademhalingstoestellen.
Om het ademhalingstoestel te gebruiken (zie afb. 1-5), opent u de verpakking (verbreekt de verzegeling) en neemt u MAY DAY masker eruit. Plaats
het mondstuk in uw mond en sluit uw lippen eromheen. Zet de juiste clip op je neus. Adem alleen door je mond. Spreek niet tijdens het gebruik van het
vluchtmasker. Verlaat het gevaarlijke gebied.

4 Onderhoud en opslag
De MAY DAY vluchtmaskers hebben geen onderhoud nodig tijdens opslag. De houdbaarheidsdatum staat op de apparaten (zandlopersymbool). Alle
onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door MILLA of door geautoriseerde centra worden uitgevoerd. De MAY DAY vluchtmaskers moeten op een
koele, droge en schone plaats worden bewaard. Open de verpakking niet voor gebruik. Kapotte vluchtmaskers of vluchtmaskers in een beschadigde
verpakking moeten vervangen worden.
Verbreek de verzegeling en open de verpakking door aan het lipje
op het deksel te trekken.

Pak het filter met het mondstuk

Plaats het mondstuk in uw mond en sluit uw lippen eromheen.

Doe de clip op uw neus en adem alleen
door uw mond.

Spreek niet tijdens gebruik. Verlaat het gevaarlijke gebied.

5. Markeringen
MILLA
CE
0426
DIN 58647-7
MAYDAY
8000
ABEK-10

markering van de fabrikant
conformiteitsmarkering
code van de gecertificeerde instantie die het eindproduct of het productiesysteem controleert volgens module
C2 van de EU 2016/425-verordening
European norm
model naam
model nummer
klasse van het product

(boek/s)

lees de gebruiksaanwijzingen voor gebruik

(zandloper)

expiratie datum

(thermometer)

-10

(paraplu)

<90

+50

minimum en maximum temperatuur voor blootstelling van het apparaat
maximale luchtvochtigheid
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