Escape XTM30 røykmaske
Brukerveiledning

1 Åpne pakken og
ta ut røykmasken

2 Dra ut de to røde
plastpluggene

3 Ta masken over
hodet og stram
hoderemmen

4 Ta deg til
nærmeste
nødutgang

Hvordan bruke røykmasken
1. Bryt sikkerhetsforseilingen, åpne esken og ta ut røykmasken.
Fjern indre forpakning rundt røykmasken. (se figur 1 på forsiden av deksel)
2. Dra ut de to røde plastpluggene på både forside og bakside av filteret.
Dra deretter hele filterbeholderen forover (se figur 2)
3. Dra masken over hodet med visir og filterbeholder foran ansiktet og stram til hoderemmen
(se figur 3).
4. Ta deg hurtig til nærmeste nødutgang

Ring 110 – ved tilfeller av røyk eller brann.
Ta på deg røykmasken umiddelbart!

Advarsel

•

Escape XTM30 er en atmosfærisk, luft
rensende undertrykksfiltrerende røyk
maske med flammehemmende hette.
Denne masken gir beskyttelse for ånde
drett, hodet og øyne i nødssituasjoner
med flammer og giftige gasser. Den
flammehemmende hetten kan beskytte
ditt hode fra brannskader ved rømning,
spesielt i næringsbygg og høyhus. De
fleste kjøretøy, næringsbygg og hushold
ninger bør ha en røykmaske per person
for å beskytte mot skader ved eksplosjon,
kjemikalieutslipp, inhalering av røyk og
giftige gasser.

•

Masken beskytter brukeren i minimum
30 minutter mot røyk og giftige gasser.
Masken beskytter mot karbonmonoksid
(CO), hydrogencyanidgass (HCN),
hydrogenklorgass (HCL), akrolein og
partikler produsert av brann. Effektivitet
kan variere avhengig av miljøet den er
utsatt for, for eksempel type og konsen
trasjon av giftige gasser og sot. Gjennom
trengning av oljetåke: Minst 98 %.

•

Inhalasjonsresistens: Mindre enn 800Pa

•

Utpustingsresistens: Mindre enn 300Pa

Masken er designet og produsert for å
filtrere giftig røyk og gasser, men tilfører ikke
oksygen. Masken bør ikke brukes i miljøer
med mindre enn 17% oksygen.

Viktig informasjon
Masken er kun for engangsbruk. Vi anbefaler
å kaste masken etter bruk i en nødssituasjon.
Den kan bli ødelagt av kjemikalier, giftige
gasser og røyk etter bruk i en brann. Filter
patronen kan bli nøytralisert av kjemiske
gasser og røyk. Masken bør ikke brukes som
beskyttelse i vanlige arbeidssituasjoner. Den
er kun beregnet som fluktmaske for personlig
bruk i en nødssituasjon.
Oppbevaring: 0-40 grader celsius.
Omgivelser: Oppbevares ikke i nærheten av
varme, brennende, eksplosive eller etsende
overflater.
Må ikke oppbevares i nærheten av fuktighet
og vann.
Denne masken skal oppbevares med begge
røde plastplugger festet til masken når den
ikke er i bruk. Denne masken er ikke tilpasset
spedbarn. Det anbefales at voksne hjelper
mindre barn å bruke masken på korrekt måte.
Om den originale vakuumpakningen er brutt,
sikre at ikke masken er benyttet tidligere.

Maskens testverdier samsvarer med kinesisk
standard: GA2091999
Godkjent etter NS-EN 403:2004 
Åndedrettsvern for egen redning - filtrerings
anordninger med hette for rømning fra ild.

Vår garanti for maskens effektivitet er gyldig
i inntil 5 år fra produksjonsmånded. Se
produksjonsmåned påtrykket emballasjen.

Ring 110 – ved tilfeller av røyk eller brann.
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