SR 900
Halvmask
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Allmän information
Bruksanvisningen för SR 900 skall läsas innan användning.
Tillsammans med filter ur Sundströms filtersortiment godkänd enligt EN 140:1998. Tre storlekar S, M & L.
Halvmask är tillsammans med SR 307 och SR 358, SR 359 eller SR 360 godkänd enligt EN 14594:2005, 3A.
Tillsammans med batteridriven fläkt SR 500 eller SR 700 godkänd enligt EN 12942:1998.
Tillsammans med Filterhållare SR 905 godkänd enligt EN 12083.
Vid val av utrustning tillsammans med SR 100 skall bland annat följande faktorer beaktas:
• Typer av föroreningar
• Koncentrationer

• Arbetsbelastning
• Skyddsbehov vid sidan av andningsskydd
Riskanalysen bör utföras av person med lämplig utbildning och med erfarenhet inom området.
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Uppackning av SR 900
Packlista:
• Halvmask
• Förfilter
• Förfilterhållare
• Rengöringsservett
• ID-Etikett
• Bruksanvisning
• Förvaringspåse
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1. Filter
1.1 Kontrollera att du valt rätt
filter och att lagringstiden inte
överskridits. Denna anges på
filterbanderollen och gäller
filter i oöppnad förpackning.

1.3 Placera partikelfiltret
ovanpå gasfiltret och grip
med båda händerna om dem.

1.2 Under arbeten där det
förekommer både partiklar
och gaser/ångor, t ex vid
sprutmålning, ska gasfiltret
kombineras med ett
partikelfilter.

1.4 Separera filter.

Tryck så hårt som krävs med
fingrarna placerade runt
filtens ytterkanter till dess ett
klickljud markerar att de är
sammanfogade.

Placera ett mynt mellan
partikelfiltrets nedre kant och
klacken på gasfiltret.
Tryck och vrid med myntet till
dess filtren delar på sig.
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1. Filter
1.5 Montera filtret i masken
med pilarna på filtret pekande
mot masken.

1.7 Tryck fast förfilterhållaren
på filtret.

Kontrollera att filterhållarens
krage sluter tätt om filtret hela
vägen runt och att filtret
bottnat i filterhållaren

1.6 Montera ett förfilter i
förfilterhållaren.
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2.Påtagning
2.1 Ta av eventuella
glasögon, skyddshuvor och
hörselkåpor.

2.3 Rätta till masken mot
ansiktet så att den sitter bra.
Utför täthetskontrollen.

Ta på masken.

2.2 Kontrollera att bandet är
inte vridet.
Reglera bandlängden.
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3. Justering av bandstället
3.1 Sträck dig efter resårens
fria ände bakom nacken.

3.3 Reglera band längden så
att masken sitter stadigt och
bekvämt.

3.2 Dra i änden så att
spännet öppnas.

3.4 Rätta till masken mot
ansiktet så att du får en god
tillpassning.
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4.Täthetskontroll
4.1 Ta på masken.

Felsökning vid läckage:
• kontrollera utandningsmembranen, ventilsäten och packning,

• justera remmarna på bandstället
• byt till en annan maskstorlek.
Använd inte utrustningen om täthetskontrollen misslyckas.
Notera att skägg, ärr och andra fysiska egenskaper kan göra det
omöjligt att få masken tät.

4.2 Placera handflatan över
hålet på förfilterhållaren så att
det blir tätt.
Ta ett djupt andetag och håll
andan i ca 10 sekunder. Om
masken är tät trycks den mot
ansiktet.
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5. Byte av utandningsmembran
5.1 Snäpp av locken från
ventilsätet.

5.3 Sätt de nya membranen
på tapparna. Kontrollera noga
att membranen ligger an mot
ventilsätet runt om.

5.2 Lyft av membranen.

5.4 Sätt tillbaka ventillocken.
Ett klickande ljud hörs när de
är på plats.
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6. Byte av inandningsmembran

7. Byte av bandställ

6.1 Dra loss membranet.

7.1 Lossa bandstället genom
att trycka bandhållarna i
riktning mot filterfattningen.

6.2 Kontrollera det nya
membranet och tryck dit det
på sin plats.

7.2 Kontrollera att det nya
bandstället inte är vridet och
montera det genom att föra in
bandfästet på tapparna i
masken och dra i resåren till
dess de hamnar i rätt läge.
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8. Byte av filterhållare

9. Byte av packning

9.1 Lossa filterhållaren från
fästet i masken genom att
vrida den ett ¼ varv.

9.1 Lossa filterhållaren
genom att vrida den ett ¼
varv.

9.2 Sätt på den nya
filterhållaren. Se till så att
packningen är monterad
korrekt på filterhållaren.

9.2 Frigör packningen från
infästningen på filterhållaren.
Montera den nya packningen.
Montera filterhållaren.
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10. Rengöring
Sundströms rengöringsservett SR 5226 rekommenderas för daglig
rengöring. Vid svårare nedsmutsning kan masken rengöras i en svag
såplösning (max +40° C) och en mjuk borste.
Skölj med rent vatten och låt lufttorka i rumstemperatur.
Vid behov kan masken desinficeras genom att spreja med 70 %
etanol- eller isopropanollösning.

10.2 Kontrollera och byt ut
slitna delar. Se särskilt noga
till att utandningsventilerna är
oskadade och rena. Det är
lika viktigt för maskens
funktion som att byta filter i
tid.

OBS! Rengör aldrig med lösningsmedel

10.1 Avlägsna filtren,
ventillocken, membranen och
bandstället. Bandstället kan
också tvättas men tar givetvis
längre tid att torka.
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Underhållsschema
Före
användning
Visuell kontroll

•

Täthets kontroll

•

Rengöring

Efter
användning

Årligen

Använd alltid Sundströms originaldelar. Modifiera inte utrustningen.

Användning av piratdelar eller modifiering kan reducera
skyddsfunktionen och äventyrar produktens godkännanden.

•

Byte av membran

•

Byte av bandställ

•

Byte av packning

•

Byte filter

Byte av komponenter.

Se bruksanvisning filter
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