Ghid de utilizare
Masca de protectie faciala cu filtru KN95

■ Non-Medical
Clemă de nas ajustabilă - Bandă elastică pentru ureche, se poartă pentru timp îndelungat fără a
strânge urechile - Design ergonomic, se potrivește perfect pe față - Din burete moale, confortabil
de purtat - Material interior cu rată de filtrare KN95.
Pentru sanatatea dumneavoastra, inainte de utilizare va sugeram sa urmati 3 pasi:
■■ 1.	Asigurati-va ca intreaga suprafata a mastii nu a fost deteriorata sau serios contaminata.
■■ 2.	Nu sunt deteriorate snururile de prindere pe urechi si au o elasticitate buna.
■■ 3.	Nu este deteriorata sau rupta clema de prindere pe nas.
Modalitatea corecta de purtare, urmati acesti pasi atunci cand purtati o masca cu
prindere dupa ureche:

■■ 1. Prindeti clema de prindere pentru nas de deasupra mastii si asezati masca pe barbie.
■■ 2. Trageti banda elastica peste ureche si pozitionati masca cat mai confortabil posibil.
■■ 3. 	Miscati masca in ambele parti in jurul clemei si apasati pana cand clema se aseaza
bine pe nas.
■■ 4.	Verificati etanseitatea dintre masca si fata.
Conditii de depozitare a mastii
Pastrati masca intr-un loc curat, aerisit si uscat. Nu o pastrati alaturi de articole toxice,
periculoase si cu miros puternic. Tineti-o departe de foc.
Durata recomandata de utilizare: Nu depasiti 8 ore de utilizare continua.
Utilizarea corecta a mastii
■■ 1.	Acest produs nu este lavabil. Daca doriti sa il refolositi, ar trebui sa il depozitati
corect si sa il pastrati curat.
■■ 2.	Nu este recomandabil sa purtati masca cand aerul nu este circulat, respiratia nu
este usoara sau concentratia de oxigen este mai mica de 18% in timpul somnului.

■■ 3.	Cand masca este deteriorata, murdara sau rezistenta respiratorie este semnificativ crescuta,
parasiti zona contaminata si reinnoiti masca.
■■ 4.	Nu faceti schimb de masti cu alte persoane.
■■ 5.	Masca ar trebui utilizata cand intervalul de temperaturi este intre ±20°C si 38°C, iar
umiditatea relativa este mai mare de 80%.
Blocheaza eficient praful, bacteriile si alte particule
Eficienta de filtrare a particulelor cu diametru aerodinamic cuprins intre 0.075 µm ± 0.020 µm
poate fi de peste 95%
Permeabilitate puternica
Tip filtru auto-amorsare
Material rezistent
Caracteristici produs: bara externa
pentru nas/bara interna pentru nas
(reglabil, nu afecteaza efectul utilizarii)
Parametrii produsului Informatii oferite de producator:
Denumirea produsului: Masca KN95
Brand: GUANGYI
Model: FH-2020 (FH-2023)
Parti filtru: GB2626-2006 KN95
Standard produs: GB2626-2006
(Filtru respirator cu auto-aspirare impotriva particulelor)
Specificatii produs: 1 bucata/pachet
Durata de depozitare: 3 ani
CERTIFICARE Personal de verificare 00180
Producator: HUIZHOU YUNJIAN TECHNOLOGY CO. LTD
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