
 
Purify Air 30M 

 

 Undankomu reykhetta  
   
 Hvernig nota skal reykhettuna  
 1.  Opnið hylkið, takið út hettuna (mynd 1 á framhlið) 

2.  Breiðið úr henni og togið út tvo tappa á framhlið (mynd 2)  
     og bakhlið (mynd 3) sem eru síuopnanir, hendið hylkinu og töppunum. 
3.  Þrýstið síunni út með þumalfingrum, breiðið úr hettunni 
     og togið hana yfir höfuðið (mynd 4) 
4.  Þeir sem nota gleraugu þurfa ekki að fjarlægja þau, ýtið 
     síðu hári undir hettuna, takið um hettuna hjá síudósinni og 
     setjið hana rétt yfir öndunarfæri, strekkið borðana með því 
     að toga í þá afturábak og til hliðar (mynd 5). 
5.  Andið rólega og fylgið útgönguleið, ef það er ekki gerlegt 
     bíðið eftir að slökkvilið komi, vekjið athygli á ykkur með 
     því að banka og/eða fara út í glugga (mynd 6) 

 

   
 Varúðarráðstöfun við notkun  
 HÆTTA               
 Reykhettan er hönnuð og framleidd til að sía reyk og eiturefni, 

en gefur ekki súrefni. 
 

   
 VARÚÐ  
 ● Ekki ætti að nota reykhettuna í andrúmslofti sem inniheldur minna 

     en 17% súrefni. 
● Hettan notist aðeins einu sinni. 
● Mælt er með að reykhettunni sé hent eftir notkun í neyðartilfelli, t.d. í  
     kemískum eiturefnum, reyk og eldsvoða, þar sem hætta er á að 
síuhylkið  
     verði óvirkt vegna eiturefna og reyk sem síast inn í það við notkun. 
● Reykhettuna skal ekki nota sem vinnuvörn eða áhættuatriði, eingöngu 
     fyrir undankomu og björgun mannslífa í neyð. 
● Geymsla: Geymist við 0° til 40°C þar sem ekki er raki, fjarri hitagjafa,  
     eldfimum efnum, sprengiefnum eða öðrum eyðandi efnum. 
● Við geymslu eiga bæði rauðu lokin (að innan og utan) að vera vandlega 
     lokuð.  
● Mælt er með að fullorðnir hjálpi börnum við að koma hettunni rétt á sig. 
     Reykhettan er ekki ætluð ungabörnum. 
● Gætið þess að upprunanlegar lofttæmdar umbúðir hafa ekki verið 
opnaðar. 
● Gangið úr skugga um að hettan hafi ekki verið notuð áður. 
● Geymslutími er 5 ár í frumpakkningu. 
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