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Instructions for useX-plore 4000

1 Informaţii referitoare la siguranţă
– Înaintea utilizării produsului, citiţi cu atenţie prezentele 

instrucţiuni de utilizare şi instrucţiunile de utilizare ale 
produselor aparţinătoare.

– Respectaţi întocmai instrucţiunile de utilizare. Utilizatorul 
trebuie să înţeleagă integral instrucţiunile şi să le urmeze 
întocmai. Produsul poate fi utilizat numai în conformitate cu 
scopul de utilizare.

– Nu aruncaţi instrucţiunile de utilizare. Asiguraţi-vă că 
utilizatorii păstrează şi folosesc în mod corespunzător 
instrucţiunile.

– Acest produs poate fi utilizat numai de către personalul 
instruit şi specializat.

– Respectaţi reglementările locale şi naţionale referitoare la 
acest produs.

– Produsul poate fi verificat, reparat şi întreţinut numai de către 
personalul instruit şi specializat. Dräger recomandă să 
încheiaţi un contract de service cu Dräger şi să permiteţi 
efectuarea tuturor lucrărilor de întreţinere de către Dräger.

– Pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii, utilizaţi numai piese 
şi accesorii originale Dräger. În caz contrar, funcţionarea 
corectă a produsului ar putea fi afectată în mod negativ.

– Nu utilizaţi produsele defecte sau incomplete. Nu aduceţi 
modificări produsului.

– Informaţi firma Dräger în cazul unor erori sau defecţiuni ale 
produsului sau ale pieselor produsului.

2 Convenţii în acest document
2.1 Semnificaţia indicaţiilor de avertizare
În acest document sunt folosite următoarele indicaţii de 
avertizare, pentru atenţionarea utilizatorului asupra posibilelor 
pericole. Semnificaţiile indicaţiilor de avertizare sunt definite 
după cum urmează:

3 Descriere
3.1 Privire de ansamblu asupra produsului

3.2 Descrierea produsului
Seria Dräger X-plore® 4000 cuprinde următoarele semi-măşti1):
– X-plore 4740
– X-plore 4790

Semi-măştile sunt executate diferit:
– Cureaua de la X-plore 4740 şi X-plore 4790 are copci de 

blocare.
– X-plore 4740 și X-plore 4790 sunt dotate ori cu curele şi 

cadru pentru cap ori cu o bandă pentru cap. Semi-măştile cu 
bandă pentru cap sunt marcate cu EH.

– Filtrul de respiraţie este acoperit de un capac la 
X-plore 4790.

– La semi-măşti pot fi ataşate următoarele produse:

3.3 Scopul utilizării
Semi-masca şi filtrul de respiraţie sau semi-masca şi aparatul 
filtroventilant sau semi-masca şi aparatul cu furtun formează un 
aparat filtrant. Aparatele filtrante filtrează din aerul respirat de la 
purtător în interiorul valorilor limită afişate anumite gaze, vapori 
şi particule. Alegerea filtrelor de respiraţie se face în funcţie de 
materialele toxice din mediul înconjurător.

Temperaturile de utilizare ale semi-măştii: -30 °C până la 60 °C. 
Pentru filtru pot să fie valabile alte temperaturi de utilizare.

3.4 Omologări
Toate semi-măştile seriei Dräger X-plore 4000 sunt omologate 
conform: DIN EN 140:1998, (UE) 2016/425, Regulation 
2016/425 on personal protective equipment, as amended to 
apply in GB, AS/NZS 1716:2012, TP TC 019/2011

Declarații de conformitate: vezi  www.draeger.com/product-
certificates

Semi-masca Dräger X-plore 4740 îndeplinește și cerințele 
Directivei privind echipamentul de protecție personală 
89/686/CEE ca racord de respirație pentru utilizarea cu aparatul 
filtroventilant Dräger X-plore 8000 și furtunul cu aer comprimat 
Dräger X-plore 9300.

3.5 Marcaje
– în exterior pe semi-mască: Producător/mărime/marcaj CE
– în interiorul semi-măştii: Denumire produs/Material/Marcaj 

CE/Data fabricaţiei
– pe şaiba ventilului de expiraţie: Data fabricaţiei
– pe sistemul de fixare cu curele pentru cap: 

Producător/Material/Cod reper/Data fabricaţiei

Mărime: S/M = mic/mediu, M/L = mediu/mare

Material: TPE =elastomer termoplastic, PP = polipropilenă, SI = 
Silicon

3.6 Explicaţia simbolurilor

4 Utilizarea
4.1 Condiţii preliminare pentru utilizare

AVERTISMENT
Pericol de deces sau vătămare corporală!
Utilizarea necorespunzătoare și nerespectarea instrucțiunilor de 
mai jos pot duce la vătămare corporală sau deces.
► Aparatele filtrante pot fi utilizate numai dacă nu există 

neclarităţi asupra scopului utilizării sau condiţiilor de folosire.
► Respectați instrucțiunile de mai jos.

– Urmaţi exact prevederile naţionale valabile cu privire la 
folosirea aparatelor filtrante (în Germania de ex. BGR 190, în 
Australia şi Noua Zeelandă de ex. AS/NZS 1715:2009).

– Trebuie cunoscute condiţiile ambiante (mai ales tipul şi 
concentraţia substanţelor nocive). Utilizaţi filtre de respiraţie 
corespunzătoare. Atunci când substanţa nocivă este 
necunoscută, se va utiliza numai aparat de respirat cu aer 
comprimat sau aparat cu furtun cu aer comprimat.

– Aparatele filtrante se utilizează doar când aerul nu reprezintă 
un pericol nemijlocit pentru sănătate sau viaţă.

– Trebuie asigurate condiţiile ca atmosfera înconjurătoare să 
nu se poată modifica în mod defavorabil.

– Nu utilizaţi aparatele filtrante dacă suspectaţi prezenţa unor 
substanţe toxice cu caracteristici de avertizare scăzute 
(miros, gust, iritare a ochilor şi a căilor respiratorii). În acest 
caz părăsiţi imediat zona de pericol, deoarece semi-masca 
poate deveni neetanşă.

– Este interzisă pătrunderea cu aparate filtrante în recipiente 
fără aerisire, gropi, canale etc.

– Nu utilizaţi în atmosfere îmbogăţite cu oxigen.
– Conţinutul de oxigen din aerul ambiant nu are voie să scadă 

sub următoarele valori limită:
– cel puţin 17 Vol% oxigen în toate ţările europene cu 

excepţia Olandei, Belgiei şi Marii Britanii
– cel puţin 19 Vol% oxigen în Olanda, Belgia, Marea 

Britanie, Australia şi Noua Zeelandă
În alte ţări se vor respecta directivele naţionale.

– Greutatea filtrului de respiraţie nu are voie să depăşească 
300g.

– Dacă este cazul, utilizaţi protecţie adecvată pentru ochi şi 
cap.

– Angajatorul/utilizatorul trebuie să se asigure înainte de prima 
utilizare de următoarele (vezi Directiva europeană 
89/656/CEE):
– forma trebuie să se potrivească corect, de ex. pentru a 

asigura o etanşare perfectă,
– echipamentul de protecţie individuală trebuie să se 

potrivească la toate celelalte echipamente de protecţie 
individuală (de ex. vestă de protecţie).

– echipamentul de protecţie personală trebuie să fie 
adecvat condiţiilor respectivelor locuri de muncă,

– echipamentul de protecţie personală trebuie să 
corespundă cerinţelor ergonomice şi normelor de 
sănătate pentru purtătorul aparatului de protecţie 
respiratorie respectiv.

4.2 Pregătirea pentru utilizare
● X-plore 4740 cu filtru de respiraţie:

a. Se înşurubează filtrul de respiraţie.
b. Se aşează semi-masca.
c. Se efectuează o verificare la etanşeitate.

● X-plore 4740 cu aparat filtroventilant sau aparat cu furtun:
a. Se aşează semi-masca.
b. Se efectuează o verificare la etanşeitate.

c. Se înşurubează aparatul filtroventilant sau aparatul cu 
furtun.

● X-plore 4790:
a. Se trage capacul în zonele de apucare ale capişonului.
b. Se înşurubează filtrul de respiraţie.
c. Dacă este cazul, se montează prefiltrul în capac.
d. Se aşează capacul pe capişon.
e. Se aşează semi-masca.
f. Se efectuează o verificare la etanşeitate.

4.2.1 Punerea semi-măştii
● Semi-mască cu cadru pentru cap:

a. Cureaua se aşează larg:
Capetele curelei se trag până la opritor la cadrul pentru 
cap.

b. Închideţi copcile de blocare.
c. Se aşează cureaua după ceafă.
d. Semi-masca se împinge până la cadrul pentru cap (A1).
e. Se aşează semi-masca peste gură şi nas (A2).
f. Cadrul pentru cap se aşează pe spatele capului; pentru 

aceasta se conduce cureaua deasupra urechilor.
g. Se trag capetele curelei până când semi-masca stă fix pe 

faţă (A3).

Cadrul pentru cap poate fi aşezat şi pe o cască de 
protecţie. Deschiderea ambelor copci permite o poziţie de 
parcare comodă pentru semimască pe brust.

● Semi-mască cu bandă pentru cap:
a. Reglarea lungimii benzii pentru cap:

Se ridică cu degetul mare eclisa şi se trage banda pentru 
cap cât mai mult posibil în direcţia săgeţii (B1).

b. Se aşează semi-masca peste gură şi nas (B2).
c. Se conduce banda pentru cap pe deasupra urechilor şi se 

aşează peste ceafă.
d. Capetele curelei de cap se trag până când semi-masca 

se aşează fix pe faţă (B3).

4.2.2 Se efectuează verificarea etanşeităţii

AVERTISMENT
Pericol de otrăvire!
Pilozitatea şi trăsăturile feţei pot influenţa poziţia etanşă 
necesară a semi-măştii.
► Aplicaţia se începe numai cu semi-masca etanşă şi filtrul de 

respiraţie montat.

● Se ţine etanş filtrul de respiraţie sau racordul de filtru cu 
mâna sau un mijloc auxiliar (de ex. o bucată de carton) şi se 
inspiră, până când se formează subpresiune. Reţineţi aerul 
pentru o perioadă scurtă.
Subpresiunea trebuie să se menţină; în caz contrar trebuie 
strânse curelele sau se utilizează o altă mărime de mască.

4.3 După utilizare
● Se îndepărtează semi-masca.
● X-plore 4740 cu filtru de respiraţie:

● Se deşurubează filtrul de respiraţie.
● X-plore 4740 cu aparat filtroventilant sau aparat cu furtun:

● Se deşurubează aparatul de filtrare cu suflantă sau 
aparatul cu furtun.

● X-plore 4790:
a. Se trage capacul în zonele de apucare ale capişonului.
b. Se deşurubează filtrul de respiraţie.
c. Dacă este cazul, se detaşează prefiltrul.

5 Întreţinerea curentă
5.1 Intervalele de întreţinere generală

5.2 Curăţare şi dezinfectare
După fiecare întrebuinţare, semi-masca se curăţă şi se 
dezinfectează.

AVERTISMENT
Pericol de otrăvire sau de deces!
Elasticitatea se poate pierde în zona de etanşare şi masca nu se 
va mai aşeza corect pe faţă.
► Curățați temeinic corpul măştii, până când nu mai rămân 

resturi de produse de îngrijire a pielii pe acesta. 

ATENŢIE
Pericol de deteriorare a materialului!
Aplicaţi numai procedurile descrise şi utilizaţi substanţele de 
curăţare şi dezinfectare indicate. Alţi agenţi, dozări şi timpi de 
acţionare pot provoca deteriorarea produsului.
► Pentru curăţare şi dezinfectare nu utilizaţi solvenţi (de ex. 

acetonă, alcool) sau substanţe de curăţare cu particule 
abrazive.

1. Se detaşează filtrul de respiraţie sau aparatul de filtrare cu 
suflantă sau aparatul cu furtun cu aer comprimat de la semi-
mască.

2. Pregătiţi o soluţie de curăţare cu apă şi un agent de curăţare.
3. Curăţaţi toate piesele cu o lavetă moale şi o soluţie de 

curăţare.
4. Spălaţi temeinic toate componentele sub apă curgătoare.
5. Pregătiţi o baie de dezinfecţie cu apă şi un agent 

dezinfectant.
6. Introduceţi în baia de dezinfectare toate piesele care trebuie 

dezinfectate.

NOTĂ
La semi-măştile din silicon, după curăţare şi dezinfectare toate 
piesele se clătesc fiecare timp de 10 minute.

7. Spălaţi temeinic toate componentele sub apă curgătoare.
8. Lăsaţi toate piesele să se usuce în aer sau în dulapul de 

uscare (temperatura: max. 60 °C). Protejaţi de acţiunea 
directă a razelor soarelui.

5.3 Lucrările de întreţinere curentă
5.3.1 Verificare semi-mască

AVERTISMENT
Pericol de otrăvire!
Dacă curelele sunt deteriorate (de ex. poroase sau cu fisuri), la 
așezare semi-masca poate deveni neetanșă. 
► Dacă este necesar, se înlocuiesc.

● Se examinează toate piesele la deteriorări, fragilitate sau 
deformări.

5.3.2 Demontarea semi-măștii (figura C)
1. Profilul de etanşare (1) şi nodurile de fixare (2) se apasă din 

capişon.
2. Se detaşează capişonul de pe corpul măştii.

5.3.3 Verificare şaibă ventil de inspirare
1. Se verifică dacă şaiba ventilului de inspirare este aşezată 

uniform în corpul măştii pe suprafaţa de etanşare.
2. Se desface şaiba ventilului de inspirare şi se verifică dacă 

este mobilă.
3. Dacă este cazul, se montează o nouă şaibă ventil.

5.3.4 Verificarea şaibei ventilului de expirare
1. Şaiba ventilului de expirare se apucă de margine şi se scoate 

prin tragere.
2. Locaşul ventilului se verifică la impurităţi şi deteriorări, dacă 

este cazul se curăţă cu o lavetă de unică folosinţă.
3. Şaiba ventilului de expirare se aşeză pe o suprafaţă plană şi 

se verifică dacă stă uniform şi plan.
4. Şaiba ventilului de expirare se apasă în locaşul ventilului 

până la înclichetare. Şaiba trebuie să se culce uniform şi 
neted pe locaşul ventilului.

5. Dacă este cazul, se montează o nouă şaibă ventil.

5.3.5 Completarea semi-măștii (figura C)

AVERTISMENT
Pericol de otrăvire!
Dacă profilul de etanșare și inelul de etanșare (numai la X-plore 
4790) nu stau corect în capișon, semi-masca nu este etanșă.
► Aveți grijă ca profilul de etanșare și inelul de etanșare să fie 

așezate corect.

1. Se aranjează cureaua.
2. Corpul măştii se împinge în capişon.
3. Profilul de etanşare (1) al ventilului de inhalare se 

înclichetează.
4. numai X-plore 4790:

Asiguraţi-vă că inelul de etanşare (3) stă în canelură 
nedeteriorat şi complet.
Se înlocuieşte inelul de etanșare deteriorat.

5. Nodurile de fixare (2) se apasă şi se înclichetează din interior 
prin orificiile capişonului.

6 Transport
Transportaţi produsul în ambalajul original.

7 Depozitare
Semi-măştile se depozitează fără deformare, într-un loc uscat şi 
fără praf. Temperatura de depozitare: -10 °C până la 55 °C la 
umiditate relativă <90 %.

Protejaţi de radiaţiile luminoase şi termice directe. Respectaţi 
prevederile ISO 2230 şi directivele naţionale referitoare la 
depozitarea, întreţinerea şi curăţarea produselor din cauciuc.

8 Casarea
Produsul trebuie eliminat ca deşeu conform prevederilor în 
vigoare.

Instructions for useX-plore 4000

1 Varnostne informacije
– Pred uporabo izdelka pazljivo preberite to navodilo za 

uporabo in navodila za uporabo pripadajočih izdelkov.
– Natančno upoštevajte navodilo za uporabo. Uporabnik mora 

v celoti razumeti navodila in jim natančno slediti. Izdelek je 
dovoljeno uporabljati samo v skladu z namenom uporabe.

– Ne zavrzite navodila za uporabo. Poskrbite, da ga bo 
uporabnik hranil in pravilno uporabljal.

– Ta izdelek sme uporabljati samo šolano in strokovno osebje.
– Upoštevati je treba lokalne in nacionalne smernice, ki veljajo 

za ta izdelek.
– Ta izdelek sme preizkušati, popravljati in vzdrževati samo 

šolano in strokovno osebje. Dräger priporoča, da z njim 
sklenete pogodbo o servisiranju in mu prepustite vse 
vzdrževanje.

– Pri vzdrževalnih delih uporabljajte le originalne Drägerjeve 
sestavne dele in dodatno opremo. V nasprotnem primeru 
lahko pride do nepravilnega delovanja izdelka.

– Ne uporabljajte pomanjkljivih ali nepopolnih izdelkov. Ne 
spreminjajte izdelka.

– V primeru napak ali izpadov izdelka ali delov izdelka 
obvestite Dräger.

2 Pravila v tem dokumentu
2.1 Pomen opozorilnih besedil
V tem dokumentu se uporabljajo naslednja opozorilna besedila, 
ki opozarjajo uporabnika na možne nevarnosti. Pomeni 
opozorilnih besedil so definirani na naslednji način:

3 Opis
3.1 Pregled izdelka

3.2 Opis izdelka
V seriji Dräger X-plore® 4000 so naslednje polmaske2):
– X-plore 4740
– X-plore 4790

Polmaske so v različnih izvedbah:
– Trakovi modela X-plore 4740 in X-plore 4790 imajo kavlje za 

zapenjanje.
– Modela X-plore 4740 in X-plore 4790 imata bodisi trakove in 

naglavno mrežo bodisi naglavni trak. Polmaske z naglavnim 
trakom so označene z EH.

– Dihalni filter pri modelu X-plore 4790 pokriva pokrov.
– Na polmaske lahko priključite naslednje izdelke:

3.3 Namen uporabe
Filtrirno napravo sestavljata polmaska in dihalni filter ali 
polmaska in filtrirna naprava z ventilatorjem ali polmaska in 
cevni dihalni aparat. Filtrirne naprave odstranjujejo iz zraka, ki 
ga vdihuje uporabnik, določene pline, hlape in delce, prisotne 
znotraj navedenih mejnih koncentracij. Izbira dihalnih filtrov je 
odvisna od škodljivih snovi v okolici.

Temperature uporabe polmaske: –30 °C do 60 °C. Za filtre lahko 
veljajo drugačne temperature uporabe.

3.4 Tehnična soglasja
Vse polmaske serije Dräger X-plore 4000 so odobrene po: 
DIN EN 140:1998, (EU) 2016/425, Regulation 2016/425 on 
personal protective equipment, as amended to apply in GB, 
AS/NZS 1716:2012, TP TC 019/2011

Izjave o skladnosti: glejte stran  www.draeger.com/product-
certificates

Polmaska Dräger X-plore 4740 poleg tega izpolnjuje zahteve 
direktive o osebni zaščitni opremi 89/686/EGS kot dihalni 
priključek za uporabo s filtrirno napravo z ventilatorjem Dräger 
X-plore 8000 in cevnim dihalnim aparatom na stisnjeni zrak 
Dräger X-plore 9300.

3.5 Oznake
– na zunanji strani polmaske: proizvajalec/velikost/oznaka CE
– v polmaski: ime izdelka/material/oznaka CE/datum izdelave
– na ventilni ploščici za izdihavanje: datum izdelave
– na naglavnih trakovih: proizvajalec/material/številka 

dela/datum izdelave

Velikost: S/M = majhna/srednja, M/L = srednja/velika

Material: TPE =termoplastični elastomer, PP = polipropilen, SI = 
silikon

3.6 Razlaga simbolov

ro Instrucţiuni de utilizare

Simbol de 
avertizare

Cuvânt sem-
nal

Clasificarea indicaţiilor de 
avertizare

AVERTIS-
MENT

Indică o situaţie periculoasă 
potenţială. Dacă aceasta nu este 
evitată, pot apărea decesul sau 
răniri grave.

ATENŢIE Indică o situaţie periculoasă 
potenţială. Dacă aceasta nu sunt 
evitate, pot apărea răniri grave. 
Poate fi utilizată şi ca avertis-
ment împotriva utilizării inco-
recte.

NOTĂ Indică o situaţie periculoasă 
potenţială. Dacă aceasta nu sunt 
evitate, pot apărea daune mate-
riale asupra produsului sau 
mediului înconjurător.

1 Corpul măştii 5 Şaiba ventilului de expira-
ţie

2 Suport de cap şi curele 6 Şaiba ventilului de inspi-
rare

3 Bandă pentru cap 7 Capac
4 Capişon

1) X-plore® este o marcă înregistrată a firmei Dräger.

X-plore 4740 X-plore 4790
Filtru de respiraţie X1)

1) Toate filtrele de respirare cu filet standard conform EN 148-1 care sunt 
omologate conform EN 143:2000, DIN EN 14 387:2008, 
AS/NZS 1716:2012 sau TP TC 019/2011.

X2)

2) Toate filtrele de respirare cu un racord specific Dräger care sunt omolo-
gate conform EN 143:2000, DIN EN 14 387:2008 sau 
AS/NZS 1716:2012.

Prefiltre Dräger3)

3) rezistenţă la respirare suplimentară: 0,25 mbar la 30 L/min, 0,75 mbar la 
95 L/min

X

Aparat filtroventilant4)

4) Dräger Panorama Bel Air GC, X-plore 7300, X-plore 7500, X-plore 8000

X

Aparat cu furtun5)

5) Dräger X-plore 9000, X-plore 9300, Abil-R

X

Simbol Explicaţie
Atenţie! Respectaţi instrucţiunile de utilizare.

Protecția respirației împotriva gazelor și aburilor.
Protecţia respiraţiei împotriva prafului şi particule-
lor.
Protecția respirației la aplicarea vopselelor, dezin-
fectanților și altor aerosoli prin pulverizare.
Protecția respirației la împrăștierea pesticidelor și 
insecticidelor.
Protecția respirației la lucrările de vopsire și lăcuire.
Protecţia respiraţiei la lucrările de şlefuire, tăiere cu 
fierăstrăul şi debitare.
Protecția respirației la lucrările de sudură și lipire.
Data fabricației (vezi explicațiile de la
 www.draeger.com/ifu?SearchTerm=9021650)
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Verificarea curelei X X1)

1) La semi-măştile ambalate etanş la fiecare 2 ani.

Verificare efectuată de 
purtătorul aparatului X

Control vizual şi funcţional X X X1)

Curăţarea şi dezinfecta-
rea X X2)

2) La semi-măştile ambalate etanş, în rest semestrial

Înlocuirea discului ventilu-
lui de expiraţie

X

Pentru informaţii privind substanţele de curăţare şi dezin-
fectare adecvate şi specificaţiile acestora consultaţi 
documentul 9100081 la adresa  www.draeger.com/IFU.

sl Navodilo za uporabo

Opozorilni 
znak

Signalna 
beseda

Vrste opozorilnih besedil

OPOZORILO Opozorilo na možno nevarno 
situacijo. Če je ne preprečite, 
lahko pride do smrti ali hudih 
poškodb.

PREVIDNOST Opozorilo na možno nevarno 
situacijo. Če je ne preprečite, 
lahko pride do poškodb. Uporab-
lja se lahko tudi kot opozorilo 
pred nestrokovno uporabo.

NASVET Opozorilo na možno nevarno 
situacijo. Če je ne preprečite, 
lahko pride do škode na izdelku 
ali okolju.

1 Telo maske 5 Ventilna ploščica za izdiha-
vanje

2 Naglavna mreža s trakovi 6 Ventilna ploščica za vdiha-
vanje

3 Naglavni trak 7 Pokrov
4 Pokrovček

2) X-plore® je Drägerjeva registrirana blagovna znamka.

X-plore 4740 X-plore 4790
Dihalni filter X1)

1) Vsi dihalni filtri s standardnim navojem po EN 148-1 z odobritvijo po 
EN 143:2000, DIN EN 14 387:2008, AS/NZS 1716:2012 ali 
TP TC 019/2011.

X2)

2) Vsi dihalni filtri s posebnim Drägerjevim priključkom z odobritvijo po 
EN 143:2000, DIN EN 14 387:2008 ali AS/NZS 1716:2012.

Predfilter Dräger3)

3) Dodatni dihalni upor: 0,25 mbar pri 30 L/min, 0,75 mbar pri 95 L/min

X
Filtrirna naprava z ven-
tilatorjem4)

4) Dräger Panorama Bel Air GC, X-plore 7300, X-plore 7500, X-plore 8000

X

Cevni dihalni aparat5)

5) Dräger X-plore 9000, X-plore 9300, Abil-R

X

Simbol Obrazložitev
Pozor! Upoštevajte navodilo za uporabo.

Zaščita dihal pred plini in hlapi.

Dihalna zaščita pred prahom in delci.

https://www.draeger.com/de_corp/Home/Technical-Documentation-Service
www.draeger.com/product-certificates
www.draeger.com/product-certificates
Herstelldatum (siehe Erläuterungen unter www.draeger.com/ifu?SearchTerm=9021650)
www.draeger.com/IFU
www.draeger.com/product-certificates
www.draeger.com/product-certificates


4 Uporaba
4.1 Pogoji za uporabo

OPOZORILO
Smrtna nevarnost ali nevarnost telesnih poškodb!
V primeru nepravilne uporabe in neupoštevanja naslednjih 
napotkov lahko pride do telesnih poškodb ali smrti.
► Filtrirne naprave uporabljajte, samo če ni nobenih nejasnosti 

glede namena ali pogojev uporabe.
► Upoštevajte naslednje napotke.

– Natančno upoštevajte veljavne nacionalne predpise o 
uporabi filtrirnih naprav (v Nemčiji npr. BGR 190, v Avstraliji 
in Novi Zelandiji npr. AS/NZS 1715:2009).

– Poznati morate razmere v okolici (posebno vrsto in 
koncentracijo nevarnih snovi). Uporabljajte ustrezen dihalni 
filter. V primeru, da je škodljiva snov neznanega izvora, 
uporabljajte samo dihalni aparati na stisnjen zrak ali dovodne 
cevi za stisnjen zrak.

– Filtrirne naprave uporabljajte, samo če zrak ni neposredno 
nevaren za zdravje in življenje.

– Prepričajte se, da se ozračje v okolici ne more poslabšati.
– Ne uporabljajte filtrirne naprave, če sumite na nevarne snovi 

z zelo majhnimi opozorilnimi lastnostmi (vonj, okus, draženje 
oči in dihalnih poti). V tem primeru takoj zapustite nevarno 
območje, ker lahko začne polmaska puščati.

– S filtrirnimi napravami ne vstopajte v neprezračevane 
rezervoarje, jame, kanale ipd.

– Ne uporabljajte jih v ozračju, ki je obogateno s kisikom.
– Vsebnost kisika v zraku okolice ne sme pasti pod naslednje 

mejne vrednosti:
– najmanj 17 Vol% kisika v vseh evropskih državah razen 

Nizozemske, Belgije, Združenega kraljestva
– najmanj 19 Vol% kisika na Nizozemskem, v Belgiji, 

Združenem Kraljestvu, Avstraliji in Novi Zelandiji
V drugih državah upoštevajte nacionalne smernice.

– Teža dihalnega filtra ne sme preseči 300 g.
– Po potrebi uporabljajte primerno zaščito oči in glave.
– Podjetnik/uporabnik mora pred prvo uporabo zagotoviti 

naslednje (glejte evropsko direktivo 89/656/EGS):
– prileganje mora biti pravilno, tako da je npr. zagotovljeno 

brezhibno tesnjenje
– Osebna zaščitna oprema mora biti skladna z vsako drugo 

osebno zaščitno opremo, ki se trenutno uporablja (npr. z 
zaščitnim jopičem)

– osebna zaščitna oprema mora biti primerna za trenutne 
pogoje na delovnem mestu

– osebna zaščitna oprema mora ustrezati ergonomskim in 
zdravstvenim zahtevam osebe, ki uporablja zaščitno 
dihalno napravo

4.2 Priprave na uporabo
● X-plore 4740 z dihalnim filtrom:

a. Privijte dihalni filter.
b. Namestite polmasko.
c. Izvedite preizkus tesnjenja.

● X-plore 4740 s filtrirno napravo z ventilatorjem ali cevnim 
dihalnim aparatom:
a. Namestite polmasko.
b. Izvedite preizkus tesnjenja.
c. Privijte filtrirno napravo z ventilatorjem ali cevni dihalni 

aparat.
● X-plore 4790:

a. Pritisnite pokrov na območju prijema pokrovčka.
b. Privijte dihalni filter.
c. Po potrebi v pokrov vstavite predfilter.
d. Pokrov nataknite na pokrovček.
e. Namestite polmasko.
f. Izvedite preizkus tesnjenja.

4.2.1 Nameščanje polmaske
● Polmaska z naglavno mrežo:

a. Raztegnite trakove:
Konce trakov povlecite do konca do naglavne mreže.

b. Zapnite zapenjalna kavlja.
c. Trakove dajte okoli vratu.
d. Polmasko potisnite do naglavne mreže (A1).
e. Polmasko namestite preko ust in nosu (A2).
f. Naglavno mrežo dajte na zatilje, pri čemer trakove 

napeljite mimo ušes in nad njimi.
g. Pritegnite konce trakov, da polmaska trdno sede na obraz 

(A3).

Naglavno mrežo lahko nadenete tudi na zaščitno čelado. 
Z odpenjanjem obeh kavljev za pritrjevanje si omogočite 
udobno začasno namestitev polmaske na prsih.

● Polmaska z naglavnim trakom:
a. Raztegnite naglavni trak:

S palcem dvignite zanko in naglavni trak povlecite čim dlje 
v smeri puščice (B1).

b. Polmasko namestite preko ust in nosu (B2).
c. Naglavni trak napeljite mimo ušes in nad njimi ter ga dajte 

na zatilje.
d. Pritegnite konca naglavnega traku, da polmaska trdno 

sede na obraz (B3).

4.2.2 Izvedba preizkusa tesnjenja

OPOZORILO
Nevarnost zastrupitve!
Poraščenost ali posebna oblika obraza lahko slabo vplivata na 
potrebno tesno prileganje polmaske.
► Polmasko začnite uporabljati, samo če se tesno prilega in če 

je vgrajen dihalni filter.

● Dihalni filter ali priključek filtra zatesnite z dlanjo ali 
pripomočkom (npr. kosom kartona) in vdihnite, da nastane 
podtlak. Za krajši čas zadržite zrak.
Podtlak se mora ohraniti, sicer dodatno zategnite trakove ali 
uporabite drugo velikost maske.

4.3 Po uporabi
● Snemite polmasko.
● X-plore 4740 z dihalnim filtrom:

● Odvijte dihalni filter.
● X-plore 4740 s filtrirno napravo z ventilatorjem ali cevnim 

dihalnim aparatom:
● Odvijte filtrirno napravo z ventilatorjem ali cevni dihalni 

aparat.
● X-plore 4790:

a. Pritisnite pokrov na območju prijema pokrovčka.
b. Odvijte dihalni filter.
c. Po potrebi odstranite predfilter.

5 Vzdrževanje
5.1 Časovni intervali vzdrževanja

5.2 Čiščenje in razkuževanje
Očistite in dezinficirajte polmasko po vsaki uporabi.

OPOZORILO
Nevarnost zastrupitve ali smrtna nevarnost!
Lahko se zmanjša elastičnost tesnilne površine in maska se ne 
prilega več pravilno.
► Telo maske očistite tako temeljito, da na njem ne bo ostankov 

izdelkov za nego kože. 

PREVIDNOST
Nevarnost poškodb materiala!
Uporabljajte samo opisane postopke ter navedena čistilna in 
dezinfekcijska sredstva. Druga sredstva, odmerki in časi 
učinkovanja lahko povzročijo poškodbe izdelka.
► Za čiščenje in dezinfekcijo ne uporabljajte topil (npr. acetona, 

alkohola) ali čistilnih sredstev z ostrimi delci.

1. S polmaske odstranite dihalni filter ali filtrirno napravo z 
ventilatorjem ali cevni dihalni aparat na stisnjeni zrak.

2. Zmešajte vodo in čistilo ter pripravite raztopino čistila.
3. Vse dele očistite z mehko krpo in mešanico za čiščenje.
4. Vse dele temeljito sperite pod tekočo vodo.
5. Zmešajte vodo in razkužilo ter pripravite dezinfekcijsko kopel.
6. Vse dele, ki jih je treba razkužiti, položite v razkužilno kopel.

NASVET
Pri polmaskah iz silikona po čiščenju in dezinficiranju vse dele 
izpirajte 10 minut.

7. Vse dele temeljito sperite pod tekočo vodo.
8. Vsi deli naj se posušijo na zraku ali v sušilniku (temperatura: 

najv. 60 °C). Zaščitite jih pred direktno sončno svetlobo.

5.3 Vzdrževalna dela
5.3.1 Preverjanje polmaske

OPOZORILO
Nevarnost zastrupitve!
Če so trakovi poškodovani (npr. porozni ali razpokani), se 
polmaska morda ne prilega tesno. 
► Po potrebi jo zamenjajte.

● Preglejte, ali je kakšen del poškodovan, krhek ali deformiran.

5.3.2 Demontaža polmaske (slika C)
1. Tesnilni profil (1) in pritrdilna jezička (2) pritisnite iz 

pokrovčka.
2. Pokrovček odstranite s telesa maske.

5.3.3 Pregled ventilne ploščice za vdihavanje
1. Preverite, ali se ventilna ploščica za vdihavanje v telesu 

maske enakomerno prilega tesnilni površini.
2. Ventilno ploščico za vdihavanje vzemite ven in preverite, ali 

se premika.
3. Po potrebi vstavite novo ventilno ploščico.

5.3.4 Pregled ventilne ploščice za izdihavanje
1. Primite ventilno ploščico za izdihavanje na robu in jo 

izvlecite.

2. Preverite, ali je sedež ventila umazan ali poškodovan, po 
potrebi ga očistite s krpo za enkratno uporabo.

3. Ventilno ploščico za izdihavanje položite na ravno površino in 
preverite, ali na njej leži enakomerno in ravno.

4. Ventilno ploščico za izdihavanje potisnite na sedež ventila, 
da se zaskoči. Ploščica se mora sedežu ventila prilegati 
enakomerno in ravno.

5. Po potrebi vstavite novo ventilno ploščico.

5.3.5 Sestavljanje polmaske (slika C)

OPOZORILO
Nevarnost zastrupitve!
Če tesnilni profil in tesnilni obroček (samo za X-plore 4790) nista 
pravilno vstavljena v pokrovček, polmaska ne tesni.
► Pazite, da bosta tesnilni profil in tesnilni obroček pravilno 

vstavljena.

1. Uredite trakove.
2. Telo maske potisnite v pokrovček.
3. Vstavite tesnilni profil (1) ventila za vdihavanje.
4. samo X-plore 4790:

Pazite, da bo tesnilni obroček (3) nepoškodovan in bo ves v 
utoru.
Poškodovan tesnilni obroček zamenjajte.

5. Pritrdilna jezička (2) od znotraj pritisnite skozi luknji v 
pokrovčku in ju zataknite.

6 Transport
Izdelek prenašajte v originalni embalaži.

7 Shranjevanje
Shranjujte polmasko brez deformacij na suhem mestu brez 
prahu. Temperatura skladiščenja: –10 °C do 55 °C pri 
<90 % rel. vlažnosti.

Zaščitite jo pred neposrednim sončnim in toplotnim sevanjem. 
Upoštevajte ISO 2230 in nacionalne smernice o skladiščenju, 
vzdrževanju in čiščenju gumijastih izdelkov.

8 Odlaganje
Odstranite izdelek v skladu z veljavnimi predpisi.

Zaščita dihal pri brizganju barve, razkužil in drugih 
aerosolov.
Zaščita dihal pri distribuciji pesticidov in insektici-
dov.
Zaščita dihal pri barvanju in lakiranju.

Dihalna zaščita pri brušenju, žaganju in rezanju.

Zaščita dihal pri varjenju in spajkanju.
Datum izdelave (glejte pojasnila na strani
 www.draeger.com/ifu?SearchTerm=9021650)

Simbol Obrazložitev
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Pregled trakov X X1)

1) Pri zrakotesno pakiranih polmaskah vsaki 2 leti.

Preverjanje s strani upo-
rabnika naprave X

Vizualni pregled in preiz-
kus delovanja X X X1)

Čiščenje in dezinfekcija X X2)

2) Pri zrakotesno pakiranih polmaskah, sicer vsakega pol leta

Menjava ploščice ventila 
za izdihavanje

X

Za informacije o primernih čistilih in dezinfekcijskih sred-
stvih in njihovih specifikacijah glejte dokument 9100081 
na  www.draeger.com/IFU.

Herstelldatum (siehe Erläuterungen unter www.draeger.com/ifu?SearchTerm=9021650)
www.draeger.com/IFU
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