MASKA TRENINGOWA Z GOGLAMI
OSOBISTE WYPOSAŻENIE OCHRONNE UTM
(OCHRONA TWARZY I GARDŁA)

Producent: UTM Limited
Oznaczenie: UTM Face Mask with Integrated goggles
Numer katalogowy: 69-0590N
Rozmiar: uniwersalny
Kolor: czarny
Jednoczęściowa maska treningowa UTM ze zintegrowanymi goglami jest
przeznaczona do używania jako osobista ochrona twarzy podczas szkolenia
Force-on-Force z wykorzystaniem amunicji UTM Man Marker Rounds (MMR).
 Maska zapewnia ochronę twarzy, gardła i oczu.
 Specjalne soczewki ochronne zapewniają maksymalne pole widzenia
i posiadają specjalną powłokę zabezpieczającą przed porysowaniem oraz
zaparowaniem.
 Maska współgra z hełmem balistycznym, a część policzkowa pozwala na odpowiednie dopasowanie do kolby broni.
 Jest lekka, oddychająca, elastyczna, nie ogranicza ruchów i jest odpowiednia do różnych warunków otoczenia.
 Posiada miejsce na sprzęt komunikacyjny (słuchawki, mikrofon).
 Zapewnia normalne niezakłócone słyszenie.
INSTRUKCJA CZYSZCZENIA
Maska Treningowa UTM, tak jak inne elementy osobistego wyposażenia, musi być czyszczona/dezynfekowana
po zakończeniu szkolenia. Soczewki gogli muszą być usunięte przed myciem maski.
UWAGA!!! Maska treningowa UTM jest wykonana z kilku różnych miękkich i porowatych materiałów. Takie materiały
nie nadają się do dezynfekowania poprzez wycieranie chusteczkami lub spryskiwanie sprayem.
Aby właściwie zdezynfekować maskę UTM rekomendowane jest pranie mechaniczne lub ręczne w temp. 40°C przy użyciu
domowych detergentów do prania lub mydła. Przed praniem połącz ze sobą rzepy z tyłu maski. Pranie maski UTM
w pralce powinno odbywać się zgodnie z informacją znajdującą się na metce na szwie wewnątrz maski.
Nie wybielać, nie czyścić chemicznie, nie suszyć w suszarce, nie prasować.
Aby przedłużyć żywotność soczewek gogli, kiedy nie używasz maski przechowuj ją w temperaturze pokojowej i z daleka od
bezpośredniego światła słonecznego. Do czyszczenia i dezynfekcji samych soczewek używaj tylko płynu Revision Lens
Cleaner (NSN 4240-01-527-4068). Jedyną alternatywą dla tego produktu jest roztwór płynu do naczyń w letniej wodzie
– umyć, spłukać i osuszyć szmatką z mikrofibry.
 Uważaj, aby nie zarysować soczewek i używaj minimalnej siły podczas ich czyszczenia.
 Nie używaj amoniaku, alkalicznych środków czyszczących, sprayów i chusteczek dezynfekujących, ściernych środków
czyszczących ani rozpuszczalników. Kontakt z chemicznymi oparami lub płynami może spowodować pęknięcia lub inne
uszkodzenia.
 Regularnie sprawdzaj stan soczewek i w przypadku zauważenia uszkodzeń natychmiast je wymień.
Używanie substancji innej niż rekomendowana do czyszczenia soczewek może obniżyć ich odporność na uderzenia,
uszkodzić powłokę przeciw zaparowywaniu i unieważnia gwarancję na produkt.
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Zawsze upewnij się, że sprzęt ochronny jest właściwie dopasowany i nie pozostały odkryte części ciała.
Nigdy nie zdejmuj gogli podczas treningu, ani znajdując się obok obszaru treningowego.
Przed i po szkoleniu wszyscy uczestnicy szkolenia muszą wizualnie skontrolować Osobiste Wyposażenie Ochronne pod względem oznak uszkodzenia.
Wszelkie uszkodzone osobiste wyposażenie ochronne musi być wymienione na sprawne przed rozpoczęciem szkolenia.
Ze względu na higienę, całe wyposażenie ochronne musi być czyszczone po każdym treningu.
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