
Respirator ratunkowy MAY DAY MILLA 

           
Ostrzeżenie! Celem niniejszej instrukcji obsługi jest opisanie prawidłowego użytkowania produktu i zapobieganie zagrożeniom. 

Gwarancje Milla dotyczące tego produktu zostaną unieważnione, jeśli taki produkt nie będzie używany zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej 
instrukcji. MILLA nie ponosi odpowiedzialności za wybór i użytkowanie jakiegokolwiek urządzenia filtrującego, ponieważ jedyną osobą odpowiedzialną 
jest użytkownik. MILLA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za ten produkt. 

 
1   Opis i numer kodu. 
Respirator z ustnikiem MAY DAY ABEK 10 kod 8000 zgodny z normą DIN 58647-7, 
opisany w niniejszej instrukcji to Środki Ochrony Indywidualnej Kategorii III, posiadające certyfikat CE zgodnie z Rozporządzeniem EU 2016/425, 
wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr. 0426 ITALCERT s.r.l. V.le Sarca 336 Milano Italy. 
 
2 Wybór i zastosowanie 
Respirator awaryjny MAY DAY jest urządzeniem filtrującym, które należy stosować tylko w przypadku ucieczki z miejsc niebezpiecznych. 
Za jego wybór i użytkowanie odpowiada użytkownik. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych instrukcji. 
Respirator awaryjny MAY DAY chroni użytkowników przed oparami i gazami organicznymi o temperaturze wrzenia wyższej niż 65°C, oparami i gazami 
nieorganicznymi, oparami i gazami kwaśnymi i zasadowymi. Ochrona jest ograniczona w odniesieniu do związków o niskiej temperaturze wrzenia, na 
przykład par i gazów o temperaturze wrzenia niższej niż 65°C i o stężeniach silnie toksycznych. 
Respiratory ratunkowe nie chronią przed brakiem tlenku węgla lub tlenu, ponieważ nie dostarczają tlenu. Respiratory ratunkowe należy dobierać 
zgodnie z ich znamionowym czasem trwania. 
Czas trwania respiratora MAY DAY wynosi 10 minut. 
 

3  Aplikacje 
Respiratory ratunkowe mogą być użyte tylko raz. W nagłych przypadkach zachowaj spokój i nie wpadaj w panikę. Ze względu na opory oddychania 
respiratorów ratunkowych, niedoświadczeni użytkownicy mogą mieć trudności z oddychaniem. 
Możesz włożyć MAY DAY do kieszeni kombinezonu lub przypiąć go do paska kombinezonu lub spodni. 
Ostrzeżenie! Osoby z implantami dentystycznymi mogą korzystać z respiratorów ratunkowych w ograniczony sposób. 
Aby użyć respiratora (patrz Rys. 1-5), otwórz opakowanie (zerwij plombę) i weź MAY DAY. Włóż ustnik do ust i zaciśnij wokół niego usta. Załóż 
odpowiedni klips na nos. Oddychaj tylko przez usta. Nie mów podczas korzystania z respiratora. Opuść niebezpieczny obszar. 
 

4 Konserwacja i przechowywanie 
Respiratory ratunkowe MAY DAY nie wymagają żadnej konserwacji podczas przechowywania. Data ważności jest podana na urządzeniach (symbol 
klepsydry). Wszelkie czynności konserwacyjne muszą być wykonywane wyłącznie przez firmę MILLA lub autoryzowane centra. Respiratory ratunkowe 
MAY DAY muszą być przechowywane w chłodnym, suchym i czystym miejscu. Nie otwierać opakowania przed użyciem. Uszkodzone maski 
oddechowe lub maski znajdujące się w uszkodzonym opakowaniu należy wymienić. 

 

 

Zerwij plombę i otwórz opakowanie, pociągając za wypustkę 

na pokrywie. 

 

Weź filtr z ustnikiem 

 

 

Włóż ustnik do ust i zaciśnij wokół niego usta. 

 

 

Załóż klips na nos i oddychaj tylko przez usta. 

 

 

Nie mów podczas użytkowania. Opuść niebezpieczny obszar   

 
 

5. Wyjaśnienie oznakowania 
 
MILLA    oznaczenie producenta 
CE    oznaczenie zgodności 
0426 kod Jednostki Certyfikowanej sprawdzającej gotowy wyrób lub system produkcyjny zgodnie z Modułem C2 

Rozporządzenia EU 2016/425 
DIN 58647-7 Normy europejskie 
MAYDAY   Nazwa modelu 
8000 kod zamówienia modelu 
ABEK-10 klasa produktu 
  

  

(książka)                             przeczytaj instrukcję przed użyciem 

(klepsydra)                                          Data wygaśnięcia 

(termometr)                   -10 +50 minimalna i maksymalna temperatura ekspozycji urządzenia 

(parasol)                    <90  maksymalna wilgotność dla ekspozycji filtra 

 
 
Wyprodukowano przez MILLA c/da Saverino s.n.c 94017 Regalbuto (EN) Italy   
 
www.millasrl.it  (adres, pod którym można pobrać deklarację zgodności EU) 
 

PL 


