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Maskenizi doğru
yöne çevirin (sert 
kenar yukarı)

Lastik bantları kulakların her iki 
yanında başın arkasından geçirin,
maskenin çenenizi iyi kapattığını 
kontrol edin

Buruna uyması
için sert kenarı
sıkıştırın

Çıkarmak için
sadece lastiklere
dokunun

Maskeyi
çıkardıktan
sonra ellerinizi
yıkayın

Ellerinizi
yıkayınız
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PROTECTIVE DISPOSABLE RESPIRATOR
WITH VALVE



EN149:2001+A1:2009
Model Kodu: ALIVE PPE 9 20 02163

ALIVE PPE 9 20 0 KULLANIM TALİMATLARI
1. Maskeyi elinizde lastikleri aşağıya ve burun demiri olan kısım parmaklarınızın ucuna
gelecek şekilde tutunuz.
2. Maskeyi ağzınızı ve burnunuzu kapatacak şekilde yüzünüze yerleştiriniz. Lastikleri
kulağınıza takınız.
3. Dikkatlice burun demirini burnunuzun şekline göre sıkınız. Maskenin yüzünüze tam
olarak oturduğunu kontrol ediniz.
4. Kontrol etmek için nefes alınız ve herhangi bir hava kaçağı varsa maske kullanacağınız
alana girmeyiniz, maskeleri değiştiriniz.

Önemli Not: Son kullanma tarihine (SKT) dikkat ediniz. Sakallı olarak maskeyi kullanmayınız.

INSTRUCTION FOR USE OF ALIVE PPE 0209 
1. Hold the mask in your hand with the rubber straps hanging forwards the front over the 
nose clip.
2. Place the mask over your nose and mouth. Place the rubbers on your ears.
3. Carefully shape the nose clip to �t your nose and adjust the mask to achieve a
completely tight to your face.
4. Test the tightness by blowing out air through the mask and if air is passing out under
the nose clip or leaking out elsewhere, this must be eliminated before entering
contaminated area.

Please Note! Pay attention to the expiry date. Beards or facial hair may e�ect the e�ciency of 
the product.
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