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Full Face Mask  
with Standard Thread Connector 

NL 
Volgelaatsmasker met 
schroefdraadaansluiting 

DE Vollmaske mit Rundgewindeanschluss BG 
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2 Konstrukce, provoz a pou�ití 
celoobli ejové masky 
(viz p ední strana) 

Vdechovaný vzduch prochází od konektoru masky 
p es nádechový ventil dovnit  zorníku (tak z stává 
zorník do zna né míry bez zaml�ení), a odtud pak 
do vnit ní polomasky. Vydechovaný vzduch prochází 
p es výdechový ventil p ímo do okolního ovzdu�í. 

2.1 P ipravenost 

Masku uchováváme p ipravenou k pou�ití uvnit  
pouzdra, které ji chrání p ed prachem. 

2.2 Nasazení 

Postranní pásky hlavového popruhu jsou 
nastavitelné a lze je upravit v délce, pokud je to 
t eba. Toto nastavení se provádí jen p ed prvním 
pou�itím nebo u jiného u�ivatele. P i nasazování 
uchopíme hlavový popruh jednou rukou za poutko 
hlavového ko�íku (Obr. 1), bradu umístíme do místa 
pro bradu a pak hlavový popruh p etáhneme p es 
hlavu, a� celý hlavový ko�ík le�í proti hlav  (Obr. 2). 
A� bude hlavový popruh na svém míst  (zajist te, 
aby le�el na hlav  rovn , ne p ekroucený), 
rovnom rn  a pevn  utáhn te pásky na krku (Obr. 
3). 

2.3 Zkou�ka t snosti 

Pro kontrolu p ilnutí lícnice k obli eji je nutné provést 
zkou�ku t snosti. Tu provedeme tak, �e zakryjeme 
otvor konektoru i p ívod vzduchu filtru dlaní ruky 
(Obr. 4). P i vdechování a zadr�ení dechu nesmí 
pronikat �ádný vzduch. Maska musí projít zkou�kou 
t snosti p ed ka�dým pou�itím. Spolehliv j�í 
zkou�kou t snosti je zkou�ka kompletního 
respirátoru ve vhodné zku�ební komo e. 

2.4 Sejmutí 

Chceme-li uvolnit hlavový popruh, odtla íme palci 
dop edu p ezky pásk  na krku. Sou asn  se maska 
zatla í dop edu a sundá z hlavy. 

3 i�t ní a dezinfekce 
Upozorn ní: 
Po ka�dém i�t ní, dezinfekci a údr�b  se musí 
provést zkou�ka t snosti podle ásti 4.2! 

3.1 i�t ní 

�pinavá maska se istí vla�nou vodou s mírným 
saponátem. P ed mytím sundejte disk nádechového 
ventilu, výdechový ventil a odepn te vnit ní 
polomasku. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Tyto ásti se istí samostatn  a znovu se smontují 
a� po usu�ení. O i�t né ásti se nesmí su�it v 
sálavém teple (na slunci i radiátorech). P i pou�ití 
su�icí komory nesmí teplota p ekro it 50°C (viz 
tabulka 5, kde jsou uvedeny intervaly i�t ní). 

Obr.1

Obr.2

Obr.3

Obr.4
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3.2 Dezinfekce 

Masky by se m ly dezinfikovat po vy i�t ní 
popsaném vý�e. 
Doporu ujeme pou�ít dezinfek ní prost edek MSA 
AUER 90 nebo MSA Cleaner Sanitizer. Informace o 
koncentraci a dob  jsou uvedeny v návodech k pou�ití 
t chto dezinfek ních prost edk . Po dezinfekci 
d kladn  opláchn te v�echny komponenty vodou, 
vysu�te je a smontujte (viz tabulka 5, kde jsou 
uvedeny intervaly dezinfikování). 

4 Údr�ba 
Údr�bu celoobli ejové masky musí provád t technik 
údr�by (pokud není, pak u�ivatel). Obsahuje vizuální 
kontrolu, zkou�ku funkce a t snosti a také vým nu 
komponent . 

4.1 Vizuální a funk ní zkou�ka 

Vizuální a funk ní zkou�ka slou�í k identifikaci 
po�kozených komponent  a funk ních poruch, 
zvlá�t  u ventil  a popruhu. V p ípad  pochybnosti o 
fungování komponentu jej nutné ji okam�it  vym nit 
nebo kontaktovat zákaznický servis MSA AUER. 
Sou ástí vizuálního testu je zajistit dodr�ování 
interval  zkou�ek podle ásti 5. 

4.2 Zkou�ka t snosti 

Zkou�ka t snosti se provádí s pomocí m ícího 
za ízení MSA AUER pro tuto zkou�ku; její provedení 
je popsané v návodu k pou�ití tohoto za ízení. 
P i pou�ití t chto za ízení ur ených k provedení 
zkou�ky t snosti od jiných výrobc  je nejprve t eba 
se poradit se zákaznickým servisem MSA AUER. 

4.3 Vým na komponent  

Pro opravu je nutné pou�ít jen náhradní díly od MSA 
AUER. Po vým n  komponent  se musí provést 
kompletní zkou�ka. 

4.3.1 Vým na disku výdechového ventilu 

Chcete-li vym nit disk výdechového ventilu, 
odstra te kryt z konektoru a odepn te výdechový 
ventil. Po namontování nového výdechového ventilu 
znovu smontujte kryt. P esv d te se, �e jsou úchyty 
krytu na míst  po celé plo�e. 

4.3.2 Vým na zorníku 

Uvoln te �roubky na ráme ku zorníku , vyjm te 
ob  poloviny ráme ku zorníku (Obr. 5) a vyndejte 
zorník. Sundejte víko, uvoln te svorku (Obr. 6) a 
vytla te konektor (sm rem dovnit ) ze zorníku. 

Vlo�te konektor (zevnit ) do nového zorníku, zajist te 
jej svorkou a znovu smontujte kryt. P ed vlo�ením 
nového zorníku zajist te, aby byla drá�ka 
ochranného krytu naprosto istá. Vlo�te zorník 
usazený podle st edové p ímky ochranného krytu 
zorníku, nasa te ráme ek zorníku také podle 
st edové p ímky a znovu smontujte. 

4.3.3 Vým na hlavového popruhu 

Rozepn te p ezky pásk  na krku. Oto te pru�ný 
plastový popruh, který je v kloubu na ráme ku 
zorníku, sm rem dol  (ochranný kryt se zdeformuje) 
a vyjm te jej z kloubu. Namontujte nový hlavový 
popruh v opa ném sledu. 
 

 
 

 

Obr.5 

Obr.6 
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5 Intervaly 
MSA AUER doporu uje intervaly údr�by. Musí se 
sou asn  dodr�ovat platné národní p edpisy. Pokud 
se to po�aduje, musí se p i pou�ití vzít v úvahu 
místní podmínky pro po�adované úkony. V p ípad  
pochybností je t eba se poradit s místním zástupcem 
MSA AUER a prov it platné národní p edpisy. 
 
Po�adovan
é úkony 
 

Intervaly  

P ed 
pou�ití
m 1) 

Po 
pou�it
í 

Polol
etn   

Dva 
roky 

ty i 
roky 

�est 
let  

i�t ní a 
dezinfekce 

 
X 

 
X 

  

Vizuální, 
funk ní zk. 
a zkou�ka 
t snosti 

 

X X X2) 

  

Vým na 
disku 
výdechové
ho ventilu  

    

X 

 

Vým na 
disku 
výdechové
ho ventilu 

     

X 

Kontrola 
u�ivatelem 
(p ilnutí)  

X 

     

 
1) Lícnice, které se pravideln  pou�ívají, by se m ly istit a 

dezinfikovat tak asto, jak je t eba. M ly by se istit co 
nejd íve je to mo�né po ka�dém pou�ití, proto�e pot i 
sliny, které zaschnou na ventilech, mohou zp sobit 
�patnou funkci. Maska se musí dezinfikovat alespo  
p ed tím, ne� ji pou�ije jiná osoba. 

2) Pro vzduchot sn  balené lícnice. 
 
Datum výroby celoobli ejové masky je vyzna eno 
za upínadlem popruhu na ásti lícnice. Nap íklad: 
Datum výroby Duben 2001 
Datum výroby disku výdechového ventilu je 
vyzna eno na jeho vn j�í stran , p íklad: Datum 
výroby 2001. 
 

             
 
zorníku           disku výdechového ventilu 

 

6 Skladování 
Masku je t eba skladovat v pouzdru. Aby se 
zabránilo po�kození i deformaci masky, nesmí být v 
pouzdru �ádné dal�í p edm ty . 
Skladování musí být v istém, suchém a normálním 
prost edí, tj. v chladu, suchu a bez nebezpe ných 
materiál , chrán ném p ed sv tlem a sálavým 
teplem. Doporu uje se dodr�ovat pro skladování 
n meckou normu DIN 7716: 1982 a ISO 2230: 1973. 

7 P íslu�enství 

7.1 Záv sný popruh 

Pro no�ení celoobli ejové masky a její zav �ení na 
hrudi. 

8 Informace pro objednání 
Popis Sou ástka . 
ADVANTAGE 3111 (S) small *) 10027724 
ADVANTAGE 3121 (M) medium *) 10027723 
ADVANTAGE 3131 (L) large *) 10027725 
ADVANTAGE 3112 (S) small **) 10042664 
ADVANTAGE 3122 (M) medium **) 10042730 
ADVANTAGE 3132 (L) large **) 10042731 
Vnit ní polomaska M/L  
(pro celoobli ejové masky 
ADVANTAGE 3121, 3131, 3122, 
3132) 

10032104 

Vnit ní polomaska S  
(pro celoobli ejové masky 
ADVANTAGE 3111, 3112) 

10032103 

Zorník , Rd 40 10032113 
Ráme ek zorníku, sada 10032114 
Nádechový ventil (20 ks) D2056714 
Výdechový ventil (10 ks) 10032110 
Konektor Rd 40  
(s o-krou�kem a svorkou) 

10032105 

Hlavový popruh ADVANTAGE 10032102 
Hlavový popruh ADVANTAGE, Si 10042663 
Kryt pro konektor 10032107 
O-krou�ek pro konektor (5 ks) 10032108 
Hv zdicová man�eta (5 ks) 10032109 
Záv sný popruh 10032100 
Pouzdro ADVANTAGE 10026179 
Dioptrické brýle  
ADVANTAGE 

podle typu 

MSA AUER dezinf. prost. 90, 2 litr  D2055765 
MSA AUER dezinf. prost. 90, 6 litr  D2055766 
MSA AUER sada pro zkou�ku t snosti 
(Leak Test Kit) 

D6063705 

*) s hlavovým popruhem ADVANTAGE 
100 32 102 
(pru�ný kr ní pásek ) 

10032102 

**) s hlavovým popruhem 
ADVANTAGE, Si 100 42 663 
(silikonový kr ní pásek) 

10042663 

 

Datum výroby


