
3M Česko, spol. s r. o. 6/9/01
Vyskočilova 1
140 00 Praha 4
Tel: 02/613 80 111
Fax: 02/613 80 110

FILTRY JUPITER™
Návod k použití

NÁVOD K POUŽITÍ
Tento návod k použití čtěte společně s návodem k použití pro turbojednotky 3M Jupiter™
a obrázkovým schématem 3M Jupiter™.
Pokud se tyto filtry používají s turbojednotkou Jupiter™ jako součást schváleného systému,
odpovídají evropské normě EN12941 (klasifikace podle popisu v příslušném návodu k
použití pro uživatele kukly nebo přilby).
Filtry jsou označené podle normy EN12941 TH2.
Návod na výběr filtru 3M obsahuje všechny informace o vhodných filtrech na ochranu proti
mnoha chemickým látkám - kontaktujte místní zastoupení společnosti 3M, viz zadní strana
této brožury, kde najdete adresu a telefonní čísla.
Pokud ucítíte zápach nebo chuť znečišťujících látek nebo dojde k podráždění dýchacích
orgánů, okamžitě opusťte znečištěný prostor a vyměňte filtry za filtry nové a shodné (např.
dva filtry A2P).
Filtry se nesmí připojovat přímo ke kukle nebo přilbě.
Je-li třeba některé díly vyhodit, likvidace musí probíhat ve shodě s místními zdravotními,
bezpečnostními a ekologickými předpisy.

OMEZENÍ PŘI POUŽÍTÍ
Nepoužívejte tento výrobek k ochraně dýchacích orgánů před neznámými látkami
znečišťujícími ovzduší nebo při jejich neznáme koncentraci, pokud tyto látky bezprostředně
ohrožují život nebo zdraví nebo v atmosférách obsahujících méně než 19,5% kyslíku -
definice 3M.
Filtry nepoužívejte na ochranu před znečišťujícími látkami, které mají slabé výstražné
vlastnosti (zápach nebo příchuť).

SKLADOVÁNÍ
Neskladujte v místech s teplotou nižší než -10°C nebo vyšší než 50°C nebo s relativní
vlhkostí převyšující 90%.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ
Zkontrolujte, zda neskončila životnost filtru, vyznačená na spodní straně filtru. Pokud
ano, filtry vyměňte a staré slikvidujte.
Odstraňte záslepky a těsnění filtru. Filtr nasazujte podle návodu k použití pro filtry
Jupiter™.

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ
Použijte čistou látku navlhčenou slabým roztokem vody a tekutého mýdla.
K čištění jakékoliv části zařízení nepoužívejte benzín, odmašťovadla obsahující chlór
(například trichlorethylen), organická rozpouštědla ani brusné čistící prostředky.
K dezinfekci použijte utěrky 3M 105 – Face Seal Cleaner.
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Tabulka 1

Typ filtru Barevný Popis
kód

P Bílá Proti částicím

A2P Hnědá / Proti organickým plynům
bílá (bod varu > 65°C) a částicím

ABEP Hnědá / Proti organickým plynům
šedá / (bod varu > 65°C),
žlutá / anorganickým plynům,
bílá kyselým plynům a částicím

KP Zelená / Proti čpavku a částicím
bílá

A2BEKP Hnědá / Proti organickým plynům a 
šedá / výparům (bod varu > 65°C),
žlutá / anorganickým plynům,
zelená / kyselým plynům, čpavku
bílá a částicím


