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■ Przechowywanie

Pó∏mask´ nale˝y przechowywaç w sposób zabezpieczajàcy przed
uszkodzeniami mechanicznymi, w pomieszczeniach suchych,
pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniajàcych utrzy-
manie temperatury – 5 oC - +40 oC i wilgotnoÊci wzgl´dnej poni˝ej
80%. Pó∏maska nie powinna byç przechowywana razem z sub-
stancjami toksycznymi, wydzielajàcymi nieprzyjemne zapachy 
i dzia∏ajàcymi agresywnie na materia∏y, z których jest wykonana.

8. TRWA¸OÂå

Pó∏maska zachowuje parametry u˝ytkowe przez okres 5 lat prze-
chowywania w opakowaniu fabrycznym. Producent gwarantuje
czas bezpiecznego u˝ytkowania pó∏maski po rozpakowaniu przez
okres 3 lat jednak nie d∏u˝ej ni˝ 5 lat od daty produkcji.
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1. PRZEZNACZENIE

Pó∏maska SECURA 2000 po skompletowaniu z  odpowiednimi
elementami oczyszczajàcymi (rys. 1) stanowi sprz´t ochrony
uk∏adu oddechowego. Pó∏maska mo˝e byç kompletowana 
z nag∏owiem dwucz´Êciowym lub jednocz´Êciowym.
Konstrukcja pó∏maski umo˝liwia jej skompletowanie z elementami
usuwajàcymi szkodliwe substancje wyst´pujàce  pod postacià
aerozoli (py∏u, dymu, mg∏y),  pod postacià par i gazów oraz obu
tych postaci ∏àcznie.

Rys. 1 Pó∏maska SECURA 2000 i elementy oczyszczajàce przeznaczone 
do kompletowania odpowiednich uk∏adów u˝ytkowych.
1 - Filtr kapsu∏owany
2 - Filtropoch∏aniacz
3 - Poch∏aniacz
4 - Filtr p∏aski (okràg∏y)
5 - PierÊcieƒ dociskowy 
6 - Podstawka ∏àcznika puszkowego
7 - Filtr p∏aski (∏ezka)
8 - Pokrywa ∏àcznika puszkowego
9 - Filtr dwustronny

2. ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU

1. Pó∏maska mo˝e byç stosowana jedynie zgodnie z niniejszà 
instrukcjà obs∏ugi obejmujàcà: odpowiedni dobór, sprawdzenie
dopasowania, poprawne u˝ytkowanie, czyszczenie i przechowy-
wanie.

2. Pó∏maska nie dostarcza tlenu. Nie wolno jej u˝ywaç, gdy 
st´˝enie tlenu w powietrzu jest mniejsze ni˝ 17 % np. w kana∏ach,
studzienkach, zbiornikach oraz pomieszczeniach zamkni´tych 
o niewielkiej kubaturze.

3. Nie wolno u˝ywaç pó∏maski w przypadkach gdy:
- zanieczyszczenia nie sà wyczuwalne w´chem lub dzia∏ajà 

dra˝niàco na skór´ i oczy;
- st´˝enie zanieczyszczeƒ jest nieznane lub gdy przekracza 

poziom okreÊlony dla danych elementów oczyszczajàcych;
- niemo˝liwe jest prawid∏owe dopasowanie pó∏maski 

do twarzy (nadmierny zarost, broda, zmiany na skórze, 
które uniemo˝liwiajà bezpoÊredni kontakt brzegów 
pó∏maski z twarzà).

4. JeÊli niemo˝liwe jest prawid∏owe dopasowanie pó∏maski 
do twarzy nie wolno wchodziç do ska˝onej strefy. Nale˝y ten fakt
zg∏osiç prze∏o˝onemu. 

5. Nale˝y opuÊciç zanieczyszczony obszar i wymieniç elementy
oczyszczajàce je˝eli:

- pó∏maska lub elementy oczyszczajàce zosta∏y uszkodzone;
- w powietrzu wdychanym czuç zapach lub smak 

zanieczyszczeƒ lub wyczuwa si´ podra˝nienie;
- pojawi∏y si´ zawroty g∏owy lub inne nietypowe odczucia.

6. Gdy sprz´t nie jest u˝ywany, nale˝y przechowywaç pó∏mask´
w opakowaniu produkcyjnym lub innym zapewniajàcym ochron´
przed zanieczyszczeniami.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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4. DOBÓR PÓ¸MASKI

Dobierajàc pó∏mask´ dla konkretnego u˝ytkownika nale˝y
kierowaç si´ podstawowymi cechami antropometrycznymi
(d∏ugoÊcià i szerokoÊcia) twarzy. Osoby o d∏ugoÊci twarzy nie
wi´kszej ni˝ 120 mm i szczup∏ej budowie powinny stosowaç
zestaw wyposa˝ony w pó∏mask´ rozmiaru S/M (ma∏y/Êredni),
natomiast osoby, których d∏ugoÊç twarzy jest wi´ksza od 120 mm
lub budowa twarzy jest "pe∏na" powinny stosowaç zestaw 
z pó∏maskà rozmiaru M/L (Êredni/du˝y). 
Sposób pomiaru pokazano na rys. 3.

Rys. 3 Sposób dobierania pó∏maski do twarzy u˝ytkownika

54

3. BUDOWA PÓ¸MASKI

Pó∏maska SECURA 2000 sk∏ada si´ z korpusu, zaworu wydecho-
wego, dwóch ∏àczników bagnetowych z zaworem wdechowym 
i uszczelkà oraz nag∏owia dwucz´Êciowego lub jednocz´Êcio-
wego.
Korpus pó∏maski wykonywany jest z kauczuku silikonowego lub 
z neoprenu.
Nag∏owie dwucz´Êciowe pó∏maski sk∏ada si´ z czaszy i cz´Êci
karkowej. Nag∏owie jednocz´Êciowe wykonane jest z neoprenu.
Konstrukcja nag∏owia zapewnia szczelne dopasowanie pó∏maski
do twarzy u˝ytkownika. 
Widok ogólny pó∏maski pokazany jest na rys. 2.

a) b)

Rys. 2 Pó∏maska SECURA 2000
a)  Pó∏maska z nag∏owiem dwucz´Êciowym SECURA 2000
b)  Pó∏maska z nag∏owiem jednocz´Êciowym SECURA 2000 A
1 - Korpus
2 - ¸àczniki bagnetowe z zaworami wdechowymi
3 - Zawór wydechowy
4 - Uszczelka ∏àcznika bagnetowego
5 - Nag∏owie dwucz´Êciowe
6 - Nag∏owie jednocz´Êciowe

4

5

2

3

1 6

D∏ugoÊç twarzy 
(nasada nosa podbródek)

G∏´bokoÊç twarzy

SzerokoÊç twarzy

SzerokoÊç ust
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Konstrukcja filtrów kapsu∏owanych i dwustronnych zestawionych
w poni˝szej tabeli jest przystosowana do bezpoÊredniego
pod∏àczenia do ∏àczników bagnetowych pó∏maski - rys. 5.

Rys. 5 Uk∏ad do ochrony przed aerozolami
1 - Pó∏maska SECURA 2000
2 - Filtr aerozolowy kapsu∏owany serii SECAIR 2000
3 - Filtr aerozolowy dwustronny serii SECAIR 2000

Uwaga: JeÊli opory wdechu w trakcie u˝ytkowania pó∏maski
stanà si´ zbyt du˝e (odczuwalna trudnoÊç oddychania) oba filtry
w pó∏masce nale˝y wymieniç jednoczeÊnie na nowe.

5. ZESTAWY U˚YTKOWE

■ Ochrona przed aerozolami

Pó∏maska SECURA 2000 skompletowana z odpowiedniego typu
filtrami p∏askimi, kapsu∏owanymi lub dwustronnymi stanowi
sprz´t ochrony uk∏adu oddechowego przed szkodliwymi 
substancjami wyst´pujàcymi w powietrzu w postaci aerozoli
sta∏ych i ciek∏ych.

W przypadku stosowania filtrów p∏askich w kszta∏cie ∏ezki,
zestawionych w poni˝szej tabeli, nale˝y stosowaç odpowiednie
∏àczniki puszkowe w kszta∏cie ∏ezki - rys. 4.

W celu u∏atwienia u˝ytkownikom zakupu odpowiednich elemen-
tów producent kompletuje fabrycznie pó∏maski SECURA 2000 
w ∏àczniki puszkowe i odpowiedniego typu filtry p∏askie
zapakowane w kartoniki zawierajàce instrukcj´ u˝ytkowania.
Zestawy takie noszà nazw´ SECURA 2000 DUST.

Rys. 4 Zestaw SECURA 2000 DUST do ochrony przed areozolami
1 - Pó∏maska SECURA 2000
2 - Podstawka ∏àcznika puszkowego
3 - Filtr p∏aski (∏ezka)
4 - Pokrywa ∏àcznika puszkowego

76

1 2 1 3

1

2

3

4
Symbol i typ

SECAIR 2000.12 P1 R
- filtr p∏aski
SECAIR 2000.06 P2 R
- filtr p∏aski
SECAIR 2000-m P2 R
- filtr kapsu∏owany
SECAIR 2000-m P3 R
- filtr kapsu∏owany
SECAIR 2000.01 P3 R
- filtr dwustronny

Nr kat.

S52321S0

S52322S0

S53402L0

S53403L0

S52323S2

Przyk∏ady zastosowania

py∏ granitu, marmuru, piasek, py∏y z obróbki ˝elaza, wype∏niacze 
do gumy, nawozy sztuczane

(np. py∏y drewna, dymy spawalnicze, mg∏a olejowa, ...) oraz
w∏ókna azbestu

(np. py∏y drewna, dymy spawalnicze, mg∏a olejowa, ...) 
oraz wó∏kna azbestu

(np. azbest, py∏y drewna twardego, dymy metali ci´˝kich, mg∏y 
rozpuszczalnych soli metali ci´˝kich, zwiàzki uranu i radu, ...).

(np. azbest, py∏y drewna twardego, dymy metali ci´˝kich, mg∏y 
rozpuszczalnych soli metali ci´˝kich, zwiàzki uranu i radu, ...).
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■ Ochrona przed gazami i parami

Pó∏maska skompletowana z odpowiedniego typu poch∏aniaczami
stanowi sprz´t ochronny przed szkodliwymi substancjami
wyst´pujàcymi w powietrzu w postaci gazów i par - rys. 6.

Rys. 6 Uk∏ad do ochrony przed szkodliwymi gazami i parami.
1 - Pó∏maska SECURA 2000
2 - Poch∏aniacz

Pó∏mask´ nale˝y wyposa˝yç w odpowiednie poch∏aniacze, 
a mianowicie:

• typu A - w przypadku koniecznoÊci ochrony przed parami 
i gazami substancji organicznych.

• typu B - w przypadku koniecznoÊci ochrony przed parami 
i gazami substancji nieorganicznych.

• typu E - w przypadku koniecznoÊci ochrony przed dwutlen-
kiem siarki i gazami kwaÊnymi.

• typu K - w przypadku koniecznoÊci ochrony przed amoniakiem 
i jego pochodnymi organicznymi.

• typu ABEK - w przypadku równoczesnego wyst´powania w/w 
substancji.

JeÊli w trakcie u˝ywania pó∏maski poczuje si´ charakterystycznà
woƒ szkodliwej substancji nale˝y opuÊciç zagro˝ony teren 
i jednoczeÊnie nale˝y wymieniç oba poch∏aniacze.

■ Ochrona przed aerozolami oraz gazami i parami

Pó∏maska skompletowana z odpowiedniego typu filtropoch∏ania-
czami (filtry klasy P2 i P3) stanowi sprz´t ochrony uk∏adu odde-
chowego przed szkodliwymi substancjami wyst´pujàcymi 
w powietrzu w postaci gazów i par oraz aerozoli sta∏ych i ciek∏ych - rys. 7a.
Pó∏maska skompletowana z odpowiedniego typu poch∏aniaczami
oraz okràg∏ymi filtrami p∏askimi SECAIR 2000.11 P1 NR przymo-
cowanymi na wlocie za pomocà specjalnego pierÊcienia stanowi
sprz´t ochrony uk∏adu oddecho-wego przed szkodliwymi sub-
stancjami wyst´pujàcymi w powietrzu w postaci gazów i par oraz
aerozoli sta∏ych i ciek∏ych (filtry klasy P1 i P2) - rys. 7b. Zestaw taki
o nazwie handlowej SECURA LAK jest polecany szczególnie do
pracy w lakiernictwie.

Symbol

2021 A1
2031 A2

2022 B1
2032 B2

2023 E1
2033 E2

2024 K1
2034 K2

2025 ABEK1

Nr. kat.

S535A102
S535A202

S535B102
S535B202

S535E102
S535E202

S535K102
S535K202

S535W102

Przyk∏ady zastosowania

rozpuszczalniki organiczne, w´glowodory, alkohole,
aldehydy, kwasy organiczne, estry, ketony, styren,

dwusiarczek w´gla, siarkowodór, cyjanowodór,
formaldehyd, merkaptany

dwutlenek siarki, chlorowodór, dwutlenek azotu,
trójtlenek siarki, kwasy organiczne niskorz´dowe,
(mrówkowy, octowy),

amoniak i jego pochodne organiczne (aminy: np. mety-
loamina, dwumetyloamina, etyloamina,

wszystkie substancje dla poch∏aniaczy  typu A,B,E,K
wyst´pujàce równoczeÊnie lub pojedynczo

Symbol i typ

SECAIR 2000.02 P3R
- filtr dwustronny
SECAIR 2000.03 P2 R
- filtr dwustronny

Nr kat.

S52324S2

S52325S2

Przyk∏ady zastosowania

py∏ granitu, marmuru, piasek, py∏y z obróbki ˝elaza, wype∏niacze
do gumy, nawozy sztuczne

(np. py∏y drewna, dymy spawalnicze, mg∏a olejowa, ...) oraz
w∏ókna azbestu
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a) b)

Rys. 7 Uk∏ady funkcjonalne do ochrony uk∏adu oddechowego 
przed szkodliwymi aerozolami i gazami.
1 - Pó∏maska
2 - Filtropoch∏aniacz
3 - Poch∏aniacz
4 - Filtr p∏aski (okràg∏y)
5 - Pierscieƒ dociskowy.

W zale˝noÊci od zagro˝enia pó∏mask´ nale˝y wyposa˝yç 
w odpowiednie filtropoch∏aniacze, a mianowicie:

JeÊli w trakcie u˝ywania pó∏maski, opory wdechu stanà si´ zbyt
du˝e, nale˝y opuÊciç zagro˝ony teren i wymieniç oba elementy
oczyszczajàce.

JeÊli w trakcie u˝ywania pó∏maski poczuje si´ charakterystycznà
woƒ szkodliwej substancji to: 

• nale˝y opuÊciç zagro˝ony teren,
• sprawdziç dopasowanie,
• sprawdziç prawid∏owoÊç zamontowania elementów oczy-

szczajàcych,
• je˝eli pó∏maska jest sprawna technicznie nale˝y wymieniç 

elementy oczyszczajàce.

1110

1 2 1 3 4 5

Symbol

2043 E1P2 R D
2063 E2P2 R D

2044 K1P2 R D
2064 K2P2 R D

2045 ABEK1P2 R D

2051 A1P3 R D
2071 A2P3 R D

2052 B1P3 R D
2072 B2P3 R D

2053 E1P3
2073 E2P3

2054 K1P3 R D
2074 K2P3 R D

2055 ABEK1P3 R D

Nr. kat.

S536E122
S536E222

S536K122
S536K222

S536W122

S536A132
S536A232

S536B132
S536B232

S536E132
S536E232

S536K132
S536K232

S536W132

Przyk∏ady zastosowania

dwutlenek siarki, chlorowodór, dwutlenek azotu,
trójtlenek siarki, kwasy organiczne niskorz´dowe,
(mrówkowy, octowy),
amoniak i jego pochodne organiczne (aminy: np. mety-
loamina, dwumetyloamina, etyloamina, aceton oraz 
aerozole sta∏e i ciek∏e
wszystkie pary i gazy wymienione powy˝ej wyst´pujàce
pojedynczo lub jako mieszaniny, aceton oraz aerozole
sta∏e i ciek∏e

pary i gazy organiczne o temperaturze wrzenia >650C, 
aceton, aceton oraz aerozole sta∏e i ciek∏e

dwusiarczek w´gla, siarkowodór, cyjanowodór, formalde-
hyd, merkaptany, aceton oraz aerozole sta∏e i ciek∏e

dwutlenek siarki, chlorowodór, dwutlenek azotu,
trójtlenek siarki, kwasy organiczne niskorz´dowe,
(mrówkowy, octowy),
amoniak i jego pochodne organiczne (aminy: np. mety-
loamina, dwumetyloamina, etyloamina, aceton oraz
aerozole sta∏e i ciek∏e
wszystkie pary i gazy wymienione powy˝ej wyst´pujàce
pojedynczo lub jako mieszaniny, aceton oraz aerozole
sta∏e i ciek∏e

Symbol

2041 A1P2 R D
2061 A2P2 R D

2042 B1P2 R D
2062 B2P2 R D

Nr. kat.

S536A122
S536A222

S536B122
S536B222

Przyk∏ady zastosowania

pary i gazy organiczne o temperaturze wrzenia >650C, 
aceton oraz aerozole sta∏e i ciek∏e

dwusiarczek w´gla, siarkowodór, cyjanowodór, formalde-
hyd, merkaptany, aceton oraz aerozole sta∏e i ciek∏e
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6. PRZYGOTOWANIE PÓ¸MASKI DO U˚YTKOWANIA

■ Sprawdzanie stanu technicznego

Przed ka˝dym u˝yciem nale˝y sprawdziç stan techniczny
pó∏maski. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek uszkodzenia lub 
nieprawid∏owego dzia∏ania poszczególnych cz´Êci pó∏maska
powinna byç wycofana z u˝ycia. 

Zaleca si´ nast´pujàcà procedur´ sprawdzania:

1. Sprawdziç, czy cz´Êç twarzowa (korpus) pó∏maski nie jest 
uszkodzona mechanicznie (rozdarta, dziurawa) lub czy nie jest 
brudna lub czy okolice uszczelnienia obrze˝a (fartuszek) nie sà
uszkodzone. Materia∏ musi byç mi´kki i gi´tki. Zbyt twardy 
materia∏ uniemo˝liwia w∏aÊciwe doszczelnienie pó∏maski 
do twarzy u˝ytkownika.

2. Sprawdziç prawid∏owoÊç zamocowania elementów
oczyszczajàcych.

3. Sprawdziç wszystkie cz´Êci wykonane z tworzywa sztucznego,
czy nie majà Êladów p´kni´ç lub oznak zm´czenia materia∏u 
- nale˝y upewniç si´, ˝e uszczelki sà odpowiednio osadzone.

4. Sprawdziç zawór wydechowy, czy nie nosi Êladów odkszta∏cenia, 
przetarcia lub p´kni´ç i czy jest w∏aÊciwie obsadzony w gnieêdzie.

5. Sprawdziç zawory wdechowe, czy nie ma na nich Êladów 
odkszta∏cenia, przetarcia lub p´kni´ç i czy sà w∏aÊciwie osadzone
w gnieêdzie.

6. Sprawdziç taÊmy nag∏owia, by upewniç si´, ˝e sà nie uszko-
dzone i ˝e zachowujà w∏aÊciwà elastycznoÊç.

■ Mocowanie elementów oczyszczajàcych

Po sprawdzeniu stanu technicznego nale˝y dokonaç monta˝u
odpowiednio dobranych do zagro˝enia elementów oczyszczajàcych
(filtrów, poch∏aniaczy, filtropoch∏aniaczy). Po wyj´ciu elementów 
z opakowania fabrycznego nale˝y uchwyciç pó∏mask´ lewà d∏onià
tak, aby cztery palce znalaz∏y si´ wewnàtrz cz´Êci twarzowej 
a kciuk na zewnàtrz (obok ∏àcznika bagnetowego). Element
oczyszczajàcy uchwyciç prawà d∏onià i ustawiç znacznik, znajdu-
jàcy si´ na z∏àczu bagnetowym elementu oczyszczajàcego, 
na wysokoÊci wyst´pu mocujàcego krzy˝ak nag∏owia. Po dokona-
niu lekkich obrotów w prawo i lewo na∏o˝yç element na ∏àcznik 
po czym dokonaç obrotów w prawo do momentu wyczuwalnego
oporu. Nie nale˝y wciskaç elementu na si∏´ poniewa˝ jeden 
z wyst´pów ∏àcznika jest w´˝szy od pozosta∏ych i powinien byç
spasowany z najmniejszym wyci´ciem oznaczonym znacznikiem
znajdujàcym si´ na z∏àczu bagnetowym elementu oczyszczajà-
cego.

■ Dopasowanie pó∏maski do twarzy

Dopasowanie pó∏maski do twarzy powinno 
byç wykonywane przy ka˝dym jej zak∏adaniu.

UmieÊciç pó∏mask´, tak by przykrywa∏a 
usta i nos, a nast´pnie przeciàgnàç taÊmy 
nag∏owia przez wierzcho∏ek g∏owy. 

Napr´˝yç taÊmy poprzez pociàgni´cie 
ich koƒców, tak by uzyskaç bezpieczne 
i wygodne dopasowanie.
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■ Sprawdzanie szczelnoÊci dopasowania

A. W nadciÊnieniu
Po∏o˝yç d∏oƒ na pokrywie zaworu wyde-
chowego i dokonaç wydechu.
JeÊli cz´Êç twarzowa lekko si´ wydyma 
i nie ma przep∏ywu powietrza pomi´dzy 
twarzà i pó∏maskà wówczas dopasowanie 
jest w∏aÊciwe.
Je˝eli zostanie wykryty przeciek, nale˝y 
zmieniç po∏o˝enie pó∏maski na twarzy i /lub 
dopasowaç napr´˝enie taÊm nag∏owia, tak

by wyeliminowaç przeciek. Nale˝y powtarzaç powy˝sze czynnoÊci
a˝ uzyska si´ w∏aÊciwy wynik testu dopasowania w nadciÊnieniu.
JeÊli nie mo˝na uzyskaç satysfakcjonujàcego rezultatu nie wolno
wchodziç w obszar zanieczyszczony, nale˝y porozumieç si´ 
z prze∏o˝onym.

B. W podciÊnieniu
UmieÊciç d∏oƒ na powierzchni obu elementów 
oczyszczajàcych, by zapobiec przep∏ywowi 
powietrza. Dokonaç wdechu i zatrzymaç 
powietrze na 5-10 sekund.
JeÊli cz´Êç twarzowa zapada si´ lekko i nie 
ma przep∏ywu powietrza pomi´dzy twarzà 
i pó∏maskà, uzyskano w∏aÊciwe dopaso-
wanie.
Je˝eli zostanie wykryty przeciek, nale˝y

zmieniç po∏o˝enie pó∏maski na twarzy i /lub dopasowaç
napr´˝enie taÊm nag∏owia, tak by wyeliminowaç przeciek. Nale˝y
powtarzaç powy˝sze czynnoÊci a˝ uzyska si´ w∏aÊciwy wynik
testu dopasowania w podciÊnieniu. 
JeÊli nie mo˝na uzyskaç satysfakcjonujàcego rezultatu nie wolno
wchodziç do obszaru zanieczyszczonego, nale˝y porozumieç si´ 
z prze∏o˝onym.

7. KONSERWACJA, MONTA˚ I PRZECHOWYWANIE

■ Konserwacja

Pó∏maska SECURA 2000 wymaga niewiel-
kiego zakresu konserwacji, jakkolwiek po 
ka˝dym u˝yciu zaleca si´ jej oczyszczenie. 
Zwyk∏e czyszczenie mo˝na wykonaç 
przez wytarcie Êciereczkà specjalnie 
przeznaczonà do sprz´tu ochrony 
osobistej. JeÊli potrzebne jest bardziej 
dok∏adne oczyszczenie nale˝y najpierw 
roz∏o˝yç pó∏mask´, zdejmujàc elementy 
oczyszczajàce, taÊmy nag∏owia i inne 
cz´Êci.

OczyÊciç i odkaziç pó∏mask´ i pozosta∏e 
elementy (za wyjàtkiem elementów 
oczyszczajàcych) u˝ywajàc ciep∏ej wody 
z myd∏em (< 50°C), przetrzeç do czysta 
mi´kkà Êciereczkà, sp∏ukaç w czystej
wodzie i wysuszyç strumieniem czystego 
powietrza. Nie stosowaç Êrodków 
zawierajàcych lanolin´, lub inne oleje, albo 
rozpuszczalniki.

Cz´Êci pó∏maski, a szczególnie zawór 
wydechowy i jego gniazdo powinny byç 
sprawdzane po ka˝dym u˝yciu. 
JeÊli zauwa˝one zostanie jakiekolwiek 
uszkodzenie, element powinien byç zdj´-
ty i zastàpiony nowym.
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