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3085-12-00P
SADA JUPITER™ I.S. –
JISKROVĚ BEZPEČNÁ
Pokyny pro uživatele

OMEZENÍ PŘI POUŽITÍ
Přístroj Jupiter™ na filtraci vzduchu (AFU) je vhodný pouze k
použití v potenciálně výbušných atmosférách, zónách 1, 2, 21 a 22,
pokud je vybaven jiskrově bezpečnou baterií 007-00-62 a jiskrově
bezpečným vakem 085-11-00.
Jiskrově bezpečnou baterii a jiskrově bezpečný vak Jupiter™ lze
používat pouze se sadou AFU Jupiter™ 085-00-10P.
Poznámka: AFU Jupiter™, který se používal v prašném prostředí
bez připojeného jiskrově bezpečného vaku, se nesmí používat v
aplikacích vyžadujících jiskrovou bezpečnost.

NÁVOD K POUŽITÍ
Než připojíte jiskrově bezpečný vak k AFU, ujistěte se, že je čistý a
neobsahuje prach. Viz obr. 1 - 8 s pokyny pro připojení. Ujistěte se,
že vak je správně složen a suchý zip je správně uzavřen.
Před každým použitím prohlédněte jiskrově bezpečný vak a ujistěte
se, že není porušený.
• Zkontrolujte, zda není propíchnutý, nejsou v něm díry a není
natržený.
• Ujistěte se, že švy jsou neporušené, nejsou prasklé nebo
poškozené.
• Ujistěte se, že není poškozený suchý zip.
• Zkontrolujte, zda je filtr vaku těsný a není poškozený.
Je-li vak poškozený, nepoužívejte ho. Nahraďte ho novým,
originálním, jiskrově bezpečným vakem 3M 085-11-00.
Nepokoušejte se opravovat poškozený vak. Pokud se jiskrově
bezpečný vak nepoužívá pravidelně, musí se měnit vždy po třech
měsících nebo 500 hodinách používání.
Před použitím se ujistěte, že filtry jsou správně připevněné v
pracovní poloze.
Nenabíjejte baterii v potencionálně výbušné atmosféře.
Jiskrově bezpečný vak je důležitou součástí ochrany s ohledem na
jiskrovou bezpečnost. Neodstraňujte ho ani ho neotvírejte v
potencionálně výbušné nebo kontaminované atmosféře.
Tento výrobek nečistěte v potencionálně výbušné atmosféře.
Návod k čištění najdete v Pokynech pro uživatele Jupiter™
QX-3800-1035-2/CZ.
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POKYNY PRO UŽIVATELE
Tento leták čtěte společně s Pokyny pro uživatele Jupiter
QX-3800-1035-2/CZ a Referenčním letákem QX-3800-1032-9.

ÚVOD
Pokud uživatel nebude dodržovat všechny pokyny pro používání
tohoto výrobku a/nebo nebude nosit tento přístroj po celou dobu
vystavení škodlivých látek, může dojít k vážnému poškození jeho
zdraví, což může způsobit vážná onemocnění nebo trvalou invaliditu
a vést k ukončení platnosti všech záruk.
Máte-li jakékoliv pochybnosti týkající se vhodnosti tohoto výrobku
pro vaši práci, doporučujeme, abyste se poradili s nejbližším
oddělením hygieny práce nebo zavolali technické oddělení
3M OH&ES místního zastoupení společnosti 3M.
Viz zadní strana tohoto letáku s adresami a telefonními čísly.

OSVĚDČENÍ
Britský homologační úřad SIRA (Autorizovaná osoba 0518) vydal
osvědčení, že Jupiter™ AFU (vybavený jiskrově bezpečnou baterií a
jiskrově bezpečným vakem) splňuje příslušné normy pro jiskrovou
bezpečnost.
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