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1 Bezpečnostní pokyny 

1.1 Řádné použití

Ochranné filtry [plynové filtry, částicové filtry, kombinované filtry] se používají spolu s maskou 
[celoobličejovou maskou, polomaskou nebo ve spojení s turbofiltračním zařízením] jako filtrační 
zařízení pro ochranu dýchání, jestliže okolní ovzduší obsahuje nebezpečný materiál, 
tj. nebezpečné plyny a výpary [toxické plyny], jakož i částice [prach, zplodiny, výpary, aerosoly]. 

Maska a filtry popsané v tomto návodu k použití vyhovují požadavkům Směrnice 89/686 EHS 
nebo Nařízení (EU) 2016/425, a byly testovány a schváleny institutem Institut für Arbeitsschutz 
der DGUV (IFA), Alte Heerstraße 111, 53757 Sankt Augustin, Německo, CE 0121.

Prohlášení o shodě je uloženo pod následujícím odkazem: https://MSAsafety.com/DoC

Je nezbytně nutné, abyste si před použitím výrobku prostudovali a posléze dodržovali tento návod 
k obsluze. Zvláště pečlivě musíte přečíst a dodržovat bezpečnostní pokyny, stejně jako informace 
o použití a funkci výrobku. Pro bezpečné použití musíte brát v úvahu též národní zákonné 
regulace platné v zemi uživatele.

Alternativní použití nebo použití vymykající se zde uvedené specifikaci se považuje ze nevhodné 
použití. Totéž platí zvláště pro neautorizované modifikace výrobku a pro případy, kdy byl přístroj 
uveden do provozu jinou osobou než odborníkem MSA nebo autorizovanou osobou.

1.2 Informace o odpovědnosti

MSA nenese odpovědnost za případy, kdy je produkt použit nevhodným způsobem nebo pro jiné 
účely, než pro něž byl určen. Za výběr a použití produktu nese odpovědnost výhradně každý 
jednotlivý provozovatel.

Nároky na garanci produktu, záruky a garance MSA související s použitím produktu jsou neplatné, 
pokud byl produkt používán, udržován nebo mu byl poskytnut servis v rozporu s pokyny v tomto 
návodu k obsluze.

1.3 Bezpečnostní pokyny

Obsah kyslíku a koncentrace jedovatých látek

Toto ochranné filtrační zařízení nedodává kyslík.

Minimální přípustná koncentrace v ovzduší se řídí národními předpisy. Tyto předpisy uvádějí 
různé hodnoty minimálního obsahu kyslíku [obvykle v rozsahu 17 % – 19,5%] a pro bezpečné 
použití se musí vzít v úvahu. 

Typ a koncentrace nebezpečného materiálu v ovzduší musí být známy do té míry, aby použití 
filtračního přístroje bylo přípustné. V případě pochybnosti použijte dýchací přístroj se stlačeným 
vzduchem. 

Je potřeba dbát opatrnosti v ovzduší obohaceném kyslíkem [vznícení] nebo v potenciálně 
výbušném prostředí [např. z důvodu rozpouštědel]. 

Koncentrace nebezpečných plynů, které jsou těžší než vzduch, může být u země vyšší. 

Nebezpečí!

Tento produkt chrání život a zdraví. Nevhodné použití, nesprávná údržba nebo opravy 
mohou ovlivnit funkci zařízení, a tím vážně ohrozit život uživatele.

Před použitím produktu musíte prověřit jeho provozuschopnost. Produkt nesmíte 
použít, pokud byla zkouška jeho funkceschopnosti neúspěšná, pokud je poškozen, 
pokud nebyla provedena odborná a kompetentní údržba/oprava a pokud nebyly použity 
originální náhradní díly MSA.
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V případě následujících podmínek opusťte kontaminovaný prostor: 

- když cítíte zápach nebo chuť znečišťující látky 

- znečišťující látka vás dráždí

- obtížně dýcháte,

- máte závratě nebo bolesti,

Jedovaté plyny bez pachu 

Filtry pro jedovaté plyny, které nelze rozeznat podle pachu na straně čistého vzduchu, vyžadují 
speciální pravidla pro použití s určením času použití a samotného použití. Máte-li jakékoli 
pochybnosti o složení toxických plynů, musíte použít dýchací přístroj na stlačený vzduch.

Před použitím

Při použití plynových filtrů se ujistěte, že nejsou přítomny žádné částicové jedovaté látky, a při 
použití částicových filtrů, že nejsou přítomny jedovaté plyny. Pokud tomu tak není, musí se použít 
kombinovaný filtr. 

Filtry musí být uzavřené a neporušené.

Podmínky použití 

Filtrační přístroje se nesmí používat v uzavřených prostorech [nádrže, kanály, šachty, atd.].

U některých aplikací by se měla zvážit další ochrana očí a těla. 

Po použití a před ním zkontrolujte masku a filtry a v případě potřeby vyčistěte a vydezinfikujte 
masku a použijte nové filtry. Vždy používejte pouze celé a nepoškozené ochranné dýchací 
zařízení. Uživatel filtračního přístroje musí být kvalifikovaný a vyškolený pro jeho použití. Vybraný 
filtr a správná maska musejí být v bezvadném stavu a vhodné pro zamýšlené použití. 

Otevřený oheň, kovové částice

Použití filtračních zařízení během práce s otevřeným ohněm a kovovými částicemi [např. při 
sváření] může způsobit vážné nebezpečí z důvodu vznícení filtrační náplně, čímž se mohou 
vytvářet akutní hladiny toxických látek.

2 Použití

Musí být dodržovány platné národní předpisy. Jako vodítko je k dispozici předpis EN 529:2005 
[doporučení pro výběr, použití, péči a údržbu].

2.1 Ochranné dýchací zařízení

Pozor!

Před použitím zkontrolujte masku a filtry a v případě potřeby vyčistěte a vydezinfikujte 
masku a použijte nové filtry.

Vždy používejte celé a nepoškozené ochranné filtrační zařízení.
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Nasazování masky

(1) Otevřete páčku. (2) Nasaďte si hlavové popruhy na hlavu a 
nasaďte si lícnici.

(3) Stahujte dolů přední pásky, 
až maska těsně přiléhá.

(4) Zavřete páčku.

(5) Zavřete spony na zátylku. (6) Oba pásky na zátylku stáhněte 
rovnoměrně, abyste se cítili pohodlně, 
případně nasazení upravte.

(7) Pásky povolíte tak, že prstem posunete 
sponu dozadu.
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Použití bez možnosti sklopení

Masku lze používat s možností sklopení nebo bez možnosti sklopení, v závislosti na nastavení 
popruhů. 

Chcete-li nosit masku v poloze bez možnosti sklopení, sundejte ji po tom, co jste si ji nasadili podle 
návodu „Nasazování masky" na straně 6, aniž byste odjistili páčku.

Nastavení hlavových popruhů

Nastavení je nutné v závislosti na velikosti hlavy. Možné polohy jsou „S” pro velikost „S” a „M/L” 
pro masky velikostí „M” a „L”. 

Nastavení hlavových popruhů:

(1) Nastavte konce hlavových popruhů na požadovanou velikost.

(2) Knoflíky zaklapněte na místo.

Zkouška těsnosti

Z důvodu kontroly těsnosti lícnice na tváři musí být proveden test těsnosti před každým použitím.

(1) Oddělte svrchní část od masky.

(2) Připevněte pásek pod horní bezpečnostní 
upínače [páčka je zavřená].

(3) Stáhněte pásek pod oběma spodními 
bezpečnostními upínači.

(4) Znovu připevněte svrchní část k 
Advantage 400 [uslyšíte cvaknutí]. 

(5) Nasaďte si masku

Páčka není funkční, je-li maska použita bez možnosti sklopení.

Pozor!

Je-li zjištěna netěsnost, před použitím dýchacího filtračního zařízení ji opravte.

U osob s vousy, dlouhými kotletami nebo jizvami procházejícími pod těsněním se 
pravděpodobně nedosáhne těsného přiléhání.



Advantage 4008

Použití MSA

CZ

2.2 Výměna filtru 

Bajonetové filtry

Demontujte použité filtry a srovnejte nové filtry s otvorem na masce a otáčejte doprava, 
až zapadnou zarážky. 

Použití filtru 20 P2: vložte částicový filtr do krytu, srovnejte kryt s plynovým filtrem a zaklapněte. 
Při vyjímání filtrů postupujte obráceně.

Závitové filtry: Demontujte použité filtry a opatrně našroubujte nové nevybalené filtry. 
Filtr utáhněte pomalu rukou.

Podtlaková zkouška [nádech]

Advantage 420 Advantage 410

(1) Zakrytí otvoru[ů] dlaní [dlaněmi].

(2) Nadechněte se a asi na 10 sekund zadržte dech.

(3) Maska je těsná, jestliže dovnitř nevniká žádný okolní vzduch [lícnice by se měla mírně 
sklopit dovnitř].

Pozor!

Používejte pouze nepoškozené filtry stejného typu a třídy. 

Vždy vyměňte oba filtry najednou.
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2.3 Výměna ventilu 

Advantage 410

Disk výdechových ventilů a disk i těsnění nádechového ventilu je možné vyměnit. Sada pro 
údržbu ventilů 410 [10097882] a souprava pro údržbu Advantage 410 [10097885] obsahují 
všechny nezbytné ventily.

(1) Vyjměte filtr.

(2) Stáhněte ochranné krytky výdechových ventilů.

(3) Vytáhněte starý nádechový ventil [těsnění a disk ventilu].

(4) Zasuňte nové těsnění ventilu a zkontrolujte zvnitřku, že správně sedí.

(5) Připojte nový disk ventilu na těsnění ventilu.

(6) Demontujte staré disky výdechových ventilů.

(7) Nové disky ventilu musí při připojování slyšitelně i viditelně zacvaknout na místo.

(8) Vraťte zpět ochranné krytky ventilů.

Advantage 420

Disk výdechového ventilu a disky nádechových ventilů je možné vyměnit. Sada pro údržbu 
ventilů 420 [10097883] a souprava pro údržbu Advantage 420 [10097886] obsahují všechny 
nezbytné ventily.

(1) Demontujte filtry a stáhněte svrchní část.

(2) Demontujte starý výdechový ventil.

(3) Nový výdechový ventil musí při připojování slyšitelně i viditelně zacvaknout na místo, 
zkontrolujte zvnitřku, že disk ventilu správně sedí.

(4) Demontujte staré disky nádechových ventilů a připojte zvnitřku nové.

2.4 Výměna popruhů 

Při výměně popruhů se ujistěte, že je zasouváte správně pro použití s možností sklopení nebo 
bez ní.

Dávejte pozor na správnou polohu ochranných krytek ventilů, správně sedí pouze v 
jedné poloze.
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2.5 Výměna páčky 

Páčku lze vyměnit pouze v určité poloze. Nastavte západku páčky do polohy, kde lze drážku 
zacvaknout na svrchní část masky.

3 Výběr filtru

Musí být dodržovány platné národní předpisy. Jako vodítko je k dispozici předpis EN 529:2005 
[doporučení pro výběr, použití, péči a údržbu].

Advantage 410: Je možné použít dýchací filtry podle normy EN 14387 nebo EN 143:2000 se 
standardizovanou přípojkou EN 148-1. Maximální hmotnost filtru je 300 g.

Advantage 420: Je možné použít jednoúčelové dýchací filtry MSA podle normy EN 14387 nebo 
EN 143:2000 z řady Advantage, TabTec nebo FLEXIfilter [5.3].

3.1 Plynové a kombinované filtry 

Dýchací ochranné filtry jsou klasifikovány podle EN 14387, EN 143:2000/A1:2006 a označeny 
typem filtru [písmeno kódu a barva kódu] a třídou filtru [číslo kódu]. Na každém filtru je označen 
typ filtru, třída filtru a odkaz na normu.

Typ filtru Barva Použití

A Hnědá Páry organických sloučenin s bodem varu vyšším než 65 °C.

AX Hnědá Páry organických sloučenin s bodem varu nižším než 65 °C.

B Šedá Anorganické plyny a páry, např. chlór, sirovodík, kyanovodík

E Žlutá Oxid siřičitý, chlorovodík, kyselé páry

K Zelená Amoniak a deriváty amoniaku

P Bílá Proti částicím nebezpečných materiálů se zanedbatelným tlakem páry
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Maximální koncentrace znečišťujících látek a další limity jsou uvedeny v návodu k použití 
plynových filtrů.

3.2 Částicové filtry

Částicové filtry jsou klasifikovány podle EN 143:2000 do 3 tříd: P1, P2, P3 ve vzestupném pořadí 
podle výkonu filtru.

Další označení písmenem „R” [reusable - opakovaně použitelný] znamená, že byly provedeny 
další zkoušky podle EN 143:2000/A1:2006, které ověřily, že částicová část kombinovaných filtrů 
je přípustná pro použití po expozici aerosolů a může být použita ve více než jedné směně. 
Filtr označený „NR" [not reusable - opakovaně nepoužitelný] se smí používat pouze v jedné 
směně proti částicím.

3.3 Životnost 

Životnost ochranných filtrů závisí na podmínkách použití. Konec životnosti plynových filtrů, resp. 
plynové části kombinovaných filtrů lze většinou rozpoznat podle zápachu na straně čistého 
vzduchu. Poté je třeba filtr vyměnit.

Konec životnosti částicových filtrů, resp. částicové části kombinovaných filtrů lze většinou 
rozpoznat zvýšeným odporem dýchání. Poté je třeba filtr vyměnit.

Částicové filtry, které byly použity proti radioaktivním látkám, mikroorganismům nebo biochemicky 
aktivním látkám, se smí použít pouze jednou!

V každém případě je nutné dodržovat platné národní předpisy, zejména k určení 
maximálních přípustných koncentrací toxických plynů při použití filtrů ve spojení s 
polomaskami nebo celoobličejovými maskami.

Vždy platí nejnižší koncentrace.

V každém případě je nutné dodržovat platné národní předpisy, zejména k určení 
maximálních přípustných koncentrací částic při použití částicových filtrů ve spojení s 
polomaskami nebo celoobličejovými maskami. 

Vždy platí nejnižší koncentrace.

Pozor!

Při použití částicových filtrů proti radioaktivním látkám, mikroorganismům [viry, baktérie, 
houby a jejich spóry] a biochemicky aktivním látkám [enzymy, hormony] je nutné 
používat pouze filtry P3 s celoobličejovými maskami. 

Filtry se smí použít pouze jednou. 

Vyšší třída částicového filtru zahrnuje ochranný rozsah [zadržovací schopnost] nižší 
třídy částicového filtru při použití ve spojení se stejnou maskou. Před-filtry mohou být 
použity jako prevence předčasného zanesení velkými částicemi [např. při stříkání laku], 
proto může být nutná častější výměna před-filtrů, jestliže se zvýší dýchací odpor.
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4 Skladování, údržba a likvidace

4.1 Polomaska

Údržba a zkoušky

1 Pouze namátkové vzorky při vzduchotěsném skladování

Doporučujeme vést záznamy o kontrolách a výměnách disku ventilu.

Pozor!

Pro likvidaci filtrů musí být dodrženy platné národní předpisy.

Čištění a údržba: Masku vyčistěte a vydezinfikujte po každém použití. Před čištěním masky 
vyjměte filtry [filtry nelze čistit]. Nádechové a výdechové ventily se čistí 
samostatně a opětně se montují až po vyschnutí. Použijte mírný čisticí 
prostředek [např. dezinfekční prostředek AUER 90, katalogové č. 
D2055765] ve vlažné vodě, vypláchněte čistou vodou a nechte vysušit na 
vzduchu [max. 50 °C].

Náhradní díly: Seznam nabízených náhradních dílů najdete v kapitole 5.2.

Skladování: Pro další použití může být skladována pouze nepoškozená maska. 
Pokud není dýchací ochranné zařízení používáno, uskladněte jej na 
chladném, suchém místě s čistým okolním vzduchem.

Skladovací 
životnost:

Datum výroby masky je vyznačeno uvnitř. Příklad najdete v kapitole 6.

Operace u masky potřebné
Intervaly

Před 
použitím

Po použití Půlročně
Každé 
2 roky

Čištění a dezinfekce X X1

Funkční zkouška X X1 X

Výměna výdechového ventilu X

Zkouška těsnosti Přetlak a/nebo 
podtlak, kontroluje uživatel

X
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4.2 Filtr

5 Objednací údaje

5.1 Polomaska podle EN 140

Filtr Správné skladování

Plynové nebo kombinované 
filtry v originálním balení od 
výrobce:

- -5 až 35 °C, max. relativní vlhkost 60 % při dlouhodobém 
skladování

- Doba skladování: Viz informace na filtrech [piktogram 
přesýpacích hodin]

Otevřené plynové nebo 
kombinované filtry, které mají 
být opakovaně použity:

- V uzavřeném plastovém sáčku

- 5 až 35 °C, max. relativní vlhkost 60 %

- Doba skladování: vyměňte nejpozději 6 měsíců po prvním 
použití!

Částicové filtry v originálním 
balení:

- -5 °C až +50 °C, max. vlhkost vzduchu 90 % [viz piktogramy]

- Doba skladování: Viz informace na filtrech [piktogram 
přesýpacích hodin]

Částicové filtry, které byly 
použity proti radioaktivním 
látkám, mikroorganismům 
nebo biochemicky aktivním 
látkám:

- Pouze na jedno použití, nepoužívat opakovaně! Bez dalšího 
skladování.

Správně skladované ochranné filtry MSA v originálním balení od výrobce nevyžadují 
žádnou údržbu.

Popis Objednací č.

Advantage 410 S [malá] 10102276 

Advantage 410 M [střední] 10102277 

Advantage 410 L [velká] 10102278 

Advantage 420 S [malá] 10102273

Advantage 420 M [střední] 10102274

Advantage 420 L [velká] 10102275



Advantage 40014

Objednací údaje MSA

CZ

5.2 Náhradní díly

Popis Objednací č.

Sada popruhů 10097807

Obsah: Hlavové popruhy [10090437], přezky [10095914, 
10095915], pásky [2 x 10090438]

Svrchní část 410 10097809

Obsah: Svrchní část 410 [10090441], páčka [10090443]

Svrchní část 420 10097810

Obsah: Svrchní část 420 [10090442], páčka [10090443]

Páčka [10090443 sada 5 ks] 10097881

Sada pro údržbu ventilů 410 10097882

Obsah: Nádechový ventil [10094869], výdechový ventil 410 
[2 x D2033151], hvězdicové těsnění [10025292]

Sada pro údržbu ventilů 420 10097883

Obsah: Výdechový ventil 420 [2 x 10095094] nádechový ventil 
[10094869]

Přezky krčních popruhů 10097884

Obsah: Přezky [10095914, 10095915] [sada 5 párů]

Souprava pro údržbu Advantage 410 10097885

Obsah: Hlavové popruhy [10090437], přezky [10095914, 
10095915], popruhy [2 x 10090438], nádechový ventil 
[10094869], výdechový ventil 410 [2 x D2033151], 
hvězdicové těsnění [10025292]

Souprava pro údržbu Advantage 420 10097886

Obsah: Hlavové popruhy [10090437], přezky [10095914, 
10095915], popruhy [2 x 10090438], výdechový 
ventil 420 [10095094], nádechový ventil [2 x 10094869]

Plastový sáček pro 
skladování

[10097893] 10097887

Disky nádechového 
ventilu

[10094869 sada 10 ks] 10097888

Disky výdechového 
ventilu 410

[D2033151 sada 20 ks] D2055731

Hvězdicové těsnění [10025292 sada 10 ks] 10097890

Disky výdechového 
ventilu 420

[10095094 sada 10 ks] 10097891
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Advantage 400 15CZ

5.3 Dýchací ochranné filtry

6 Piktogramy

Pozor!

Používejte pouze nepoškozené filtry stejného typu a třídy. 

U Advantage 420 vždy vyměňte oba filtry zároveň.

Filtr Popis Typ filtru
Objednací 
č.

20 P2 částicový [před] filtr EN 143:2000 P2 R 10011347

200 P3 částicový filtr EN 143:2000 P3 R 430375

201 A plynové filtry EN 14387:2004 A2 430371

201 ABEK plynové filtry EN 14384:2004 A2, B2, E1, K1 430373

202 A-P3 kombinované filtry EN 14387:2004 A2 P3 R 430372

202 ABEK-P3 kombinované filtry EN 14387:2004 A2, B2, E1, K1 P3 R 430374

TabTec A1 plynové filtry EN 14387:2004 A1 10030510

TabTec A2 plynové filtry EN 14387:2004 A2 10030511

TabTec A2B2E1K1 plynové filtry EN 14387:2004 A2, B2, E1, K1 10038476

Viz informace dodané výrobcem

Konec životnosti / rok a měsíc [pouze pro filtry]

Teplotní rozsah skladovacích podmínek

Maximální vlhkost skladovacích podmínek

Tto kód data ukazuje čtvrtletí výroby. Kód data zde zobrazený je pro 
první čtvrtletí 2009. 08

09
10
11

12



For local MSA contacts, please visit us at MSAsafety.com

Because every life has a purpose...
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