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  INSTRUCȚIUNI UTILIZARE 
MASCĂ DE PROTECȚIE RESPIRATORIE 

 

MANASANA K003-2 

MASCĂ DE TIP FFP2 

 
 

 

ATENȚIE: 

Atenție: Înainte de utilizare, spălați-vă pe mâini cu apă și săpun sau dezinfectant 

pe bază de alcool. 

 

 
(1) Depliați masca astfel încât clips-ul pentru nas să fie 

orientat în exterior și în sus. 

 

 

(2) Acoperiți întâi bărbia și apoi trageți masca peste nas. 
Asigurați-vă ca ați acoperit complet nasul si gura. 

 

 

(3) Fixați masca prin prinderea elasticelor după urechi. 

 

 

(4) Folosind câte un deget de la fiecare mână, presați clips-ului 
metalic de pe nas. Apăsați-l ușor din centru spre exterior. 

 

(5) Asigurați-vă că masca este etanșă. Acoperiți ușor masca cu 
ambele palme si expirați puternic, urmărind dacă nu iese 
aer prin zona nasului. Daca suspectați că există scăpări de 
aer în zona nasului, verificați clips-ul metalic și asigurați-vă 

că este bine presat. 

 

http://manasana.ro/
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INFORMATII DEPOZITARE 
 
Depozitați într-un loc uscat si curat, care sa îndeplinească următoarele condiții: 
 

• temperatura intre -10°C si +40°C. 

• mai puțin de 85% umiditate relativă 
 
 
 

Distribuitor 
TAGU Lolium SRL 

Traian Vuia 4, Cluj-Napoca, Romania 
 

Producator 
Zhongshan Siyuan Electric Appliance Co., Ltd, 

No.28, Shangjian Road, Nantou Town, Zhongshan City, China 

 

Verificați masca înainte de utilizare, în felul următor: 

• Clips-ul metalic este bine lipit și nu este deteriorat 

• Materialul nu prezintă urme de deteriorări și nu este contaminat 

• Benzile elastice sunt intacte 

 

Evitați sa atingeți masca în timpul utilizării. Dacă o atingeți, spălați-ă pe mâini cu apă și 
săpun sau dezinfectant. 

 
Înlocuiți masca cu alta nouă după o tură de utilizare și nu refolosiți. 

 

Nu folositi după 5 ani de la data fabricației (vezi marcaj pe ambalaj). 

 

Citiți instrucțiunile înainte de utilizare si respectați indicațiile producătorului. 

Părul facial și barba pot împiedica etanșeitatea măștii și poate scădea eficienta 

acesteia.  

Daca aveți dificultăți de respirație in timpul utilizării, aruncați imediat masca si 

înlocuiți-o. 

Pe durata utilizării, asigurați-va ca masca rămâne fixata corect si este etanșa. 
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