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Instructions for useX-plore 2100

1 Πληροφορίες ασφαλείας
– Πριν τη χρήση του προϊόντος διαβάστε προσεκτικά τις 

παρούσες οδηγίες χρήσης και τις οδηγίες χρήσης των 
αντίστοιχων προϊόντων.

– Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης. Ο χρήστης θα πρέπει 
να κατανοεί πλήρως και να τηρεί πιστά τις οδηγίες. Το προϊόν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με το σκοπό 
χρήσης του.

– Μην πετάτε τις οδηγίες χρήσης. Φροντίστε ώστε να 
φυλάσσονται και να χρησιμοποιούνται σωστά από το χρήστη.
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– Μόνο εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό 
επιτρέπεται να χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν.

– Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά ή ημιτελή προϊόντα. Μην 
προβαίνετε σε μετατροπές στο προϊόν.

– Ενημερώνετε την Dräger σε περίπτωση σφαλμάτων ή 
βλαβών του προϊόντος ή εξαρτημάτων του.

– Τηρείτε τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς που ισχύουν 
για το προϊόν αυτό.

– Μόνο εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό 
επιτρέπεται να ελέγχει, να επισκευάζει και να συντηρεί το 
προϊόν. Η Dräger συνιστά τη σύναψη συμβολαίου 
συντήρησης με την ίδια την Dräger, ώστε όλες οι εργασίες 
συντήρησης να εκτελούνται από αυτήν.

– Για εργασίες συντήρησης χρησιμοποιείτε μόνον αυθεντικά 
ανταλλακτικά και αξεσουάρ της Dräger. Διαφορετικά θα 
μπορούσε να επηρεαστεί η σωστή λειτουργία του προϊόντος.

2 Τυπογραφικές συμβάσεις στο παρόν 
κείμενο

2.1 Σημασία των υποδείξεων προειδοποίησης
Οι παρακάτω υποδείξεις προειδοποίησης χρησιμοποιούνται στο 
παρόν έγγραφο για υποδείξουν στο χρήστη πιθανούς κινδύνους. 
Η σημασία των υποδείξεων προειδοποίησης ορίζεται ως εξής:

3 Περιγραφή
3.1 Επισκόπηση προϊόντος

3.2 Σκοπός χρήσης
Η μάσκα ημίσεως προσώπου Dräger X-plore® 2100 
χρησιμοποιείται με ένα φίλτρο σωματιδίων P2 ή P3 ως συσκευή 
φίλτρου.1). Αυτή η συσκευή φίλτρου φιλτράρει από τον αέρα που 
εισπνέει ο χρήστης τα αναφερόμενα εντός των οριακών τιμών 
συγκεκριμένα σωματίδια. Η επιλογή του φίλτρου αναπνοής 
εξαρτάται από τις επιβλαβείς ουσίες στον περιβάλλοντα χώρο. 
Για πληροφορίες σχετικά με την περιοχή χρήσης και για το ποια 
φίλτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, βλέπε οδηγίες χρήσης 
των φίλτρων σωματιδίων.

Θερμοκρασίες χρήσης της μάσκας ημίσεως προσώπου: -30 °C 
έως 60 °C. Για τα φίλτρα ενδέχεται να ισχύουν άλλες 
θερμοκρασίες χρήσης.

3.3 Εγκρίσεις
Η συσκευή φίλτρου είναι εγκεκριμένη κατά:
– EN 1827:1999+A1:2009
– EN 143:2000+AC:2005+A1:2006
– (ΕΕ) 2016/425
– (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended
– NIOSH 42 CFR Μέρος 84
– AS/NZS 1716:2012
– TP TC 019/2011

Δηλώσεις συμμόρφωσης: βλ.  www.draeger.com/product-
certificates

3.4 Σημάνσεις
– Στο εξωτερικό της μάσκας ημίσεως προσώπου: 

Κατασκευαστής/Μέγεθος/Όνομα προϊόντος
– Στο εσωτερικό της μάσκας ημίσεως προσώπου: 

Κωδικός/Σήμανση CE/Ημερομηνία κατασκευής
– πάνω στο δίσκο βαλβίδας εκπνοής: Ημερομηνία κατασκευής
– πάνω στο σύστημα πρόσδεσης στο κεφάλι: 

Κατασκευαστής/Υλικό/Κωδικός/Ημερομηνία κατασκευής

Μέγεθος: SM = μικρό/μεσαίο, ML = μεσαίο/μεγάλο

Υλικό: EPDM = τριπολυμερή αποτελούμενα από αιθυλένιο, 
προπυλένιο και συστατικά ελαστοδιενίου, SI = σιλικόνη

Η ημερομηνία κατασκευής του δίσκου βαλβίδας εκπνοής 
προκύπτει από τον αναφερόμενο αριθμό του έτους και τον 
αριθμό των κουκίδων.

3.5 Επεξήγηση συμβόλων

4 Χρήση
4.1 Προϋποθέσεις χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Θανάσιμος κίνδυνος ή κίνδυνος τραυματισμού!
Σε περίπτωση αδόκιμης χρήσης και παράβλεψης των παρακάτω 
οδηγιών μπορούν να προκληθούν τραυματισμοί ή θάνατος.
► Χρησιμοποιείτε τις αναπνευστικές συσκευές μόνον όταν δεν 

υπάρχουν ασάφειες ως προς το σκοπό χρήσης ή τις 
συνθήκες χρήσης τους.

► Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες.

– Τηρείτε τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις σχετικά με τη χρήση 
αναπνευστικών συσκευών (στη Γερμανία, π. χ., BGR 190, 
στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, π.χ., 
AS/NZS 1715:2009).

– Πρέπει να είναι γνωστές οι περιβαλλοντικές συνθήκες (ιδίως 
το είδος και η συγκέντρωση των επιβλαβών ουσιών). 
Χρησιμοποιείτε ανάλογα φίλτρα αναπνοής. Εάν η επιβλαβής 
ουσία είναι άγνωστη, χρησιμοποιείτε μόνο αυτόνομες 
αναπνευστικές συσκευές πεπιεσμένου αέρα ή συσκευές με 
εύκαμπτο σωλήνα παροχής αέρος.

– Χρησιμοποιείτε συσκευές φίλτρου μόνο, όταν ο αέρας δεν 
αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την υγεία ή για τη ζωή.

– Πρέπει να έχει διασφαλιστεί ότι η ατμόσφαιρα του 
περιβάλλοντος δεν μπορεί να αλλάξει προς το χειρότερο.

– Δεν επιτρέπεται η είσοδος με συσκευές φίλτρου σε μη 
αεριζόμενες δεξαμενές, τάφρους, κανάλια κτλ.

– Να μην τις χρησιμοποιείτε σε ατμόσφαιρα εμπλουτισμένη με 
οξυγόνο.

– Για επεμβάσεις σε περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων, περάστε 
τη μάσκα ημίσεως προσώπου με αντιστατικό σπρέι ή 
χρησιμοποιήστε προπέτασμα νερού.

– Η περιεκτικότητα του αέρα του περιβάλλοντος σε οξυγόνο 
δεν επιτρέπεται να μειωθεί κάτω από τις ακόλουθες οριακές 
τιμές:
– τουλάχιστον στα 17 % κατ΄ όγκο οξυγόνου σε όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες με εξαίρεση την Ολλανδία, στο Βέλγιο 
και στη Μεγάλη Βρετανία και

– τουλάχιστον 19 % κατ΄ όγκο οξυγόνο στην Ολλανδία, στο 
Βέλγιο, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αυστραλία και στη 
Νέα Ζηλανδία.

– Στις υπόλοιπες χώρες, προσέξτε τους εθνικούς 
κανονισμούς.

– Ο επιχειρηματίας/χρήστης πρέπει να εξασφαλίσει τα 
παρακάτω πριν την πρώτη χρήση (ανατρέξτε στην 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/656/EΟΚ):
– η εφαρμογή πρέπει να είναι σωστή, για να διασφαλίζεται 

π.χ. η απρόσκοπτη εφαρμοστή εφαρμογή,
– Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας πρέπει να ταιριάζει 

με όλους τους υπόλοιπους ταυτόχρονα 
χρησιμοποιούμενους εξοπλισμούς (π.χ. προστατευτικό 
μπουφάν),

– ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας πρέπει να είναι 
κατάλληλος για τις εκάστοτε συνθήκες του χώρου 
εργασίας,

– ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις εργονομικές απαιτήσεις και τις 
απαιτήσεις υγείας του εκάστοτε χρήστη της συσκευής 
προστασίας της αναπνοής.

4.2 Πριν από τη χρήση
4.2.1 Τοποθέτηση φίλτρου αναπνοής
1. Λυγίστε προς τα επάνω τις γλώσσες στο κάλυμμα και 

αφαιρέστε το κάλυμμα (βλέπε εικόνα B).
2. Τοποθετήστε το φίλτρο σωματιδίων στην υποδοχή της 

μάσκας. Το κολάρο του φίλτρου πρέπει να εφαρμόζει 
ομοιόμορφα στην ακμή της υποδοχής.

3. Τοποθετήστε το κάλυμμα με τη σωστή πλευρά στο σώμα της 
μάσκας (βλέπε εικόνα C).

4. Τοποθετήστε το κάλυμμα στο σώμα της μάσκας. Σπρώξτε για 
αυτό το σκοπό τις 4 γλώσσες πάνω από τις 4 αυλακώσεις 
του σώματος της μάσκας. Πιέστε δυνατά τις γλώσσες, μέχρι 
να κουμπώσουν.

4.2.2 Τοποθέτηση μάσκας ημίσεως προσώπου
1. Τραβήξτε τα ραμμένα άκρα του κεφαλοδέματος μέχρι να 

τερματίσουν στο κεφαλόδεμα.
2. Τραβήξτε τα άλλα άκρα του κεφαλοδέματος μέσα από το 

καπάκι, μέχρι να ακουμπήσουν τα άγκιστρα ασφάλισης στο 
καπάκι.

3. Κλείστε τα άγκιστρα ασφάλισης.
4. Τοποθετήστε το κάτω κεφαλόδεμα γύρω από το λαιμό (βλέπε 

εικόνα D).
5. Τοποθετήστε το σώμα της μάσκας πάνω από το στόμα και τη 

μύτη (βλέπε εικόνα E-1).
6. Τοποθετήστε τον ελαστικό ιμάντα κεφαλής στο πίσω μέρος 

του κεφαλιού, περνώντας ταυτόχρονα το κεφαλόδεμα πάνω 
από τα αυτιά (βλέπε εικόνα E-2).

7. Τραβήξτε τα άκρα του ελαστικού ιμάντα, μέχρι να εφαρμόσει 
καλά στο πρόσωπο η μάσκα ημίσεως προσώπου (βλέπε 
εικόνα F).

8. Διεξάγετε έλεγχο στεγανότητας (βλέπε εικόνα G):
Με τα δύο χέρια καλύψτε το κάλυμμα όσο πιο στεγανά 
μπορείτε και εκπνεύστε δυνατά. Εάν εξέλθει αέρας αναπνοής 
μεταξύ προσώπου και σώματος μάσκας, σφίξτε ξανά το 
κεφαλόδεμα ή χρησιμοποιήστε άλλο μέγεθος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος δηλητηρίασης!
Η τριχοφυΐα και τα χαρακτηριστικά του προσώπου ενδέχεται να 
επηρεάσουν αρνητικά την καλή εφαρμογή της μάσκας ημίσεως 
προσώπου.
► Χρησιμοποιήστε τη μάσκα ημίσεως προσώπου μόνο 

στεγανή και εφοδιασμένη με φίλτρα αναπνοής.

5 Συντήρηση
5.1 Χρονικά διαστήματα συντήρησης

5.2 Καθαρισμός και απολύμανση
Καθαρίζετε και απολυμαίνετε τη μάσκα ημίσεως προσώπου μετά 
από κάθε χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος δηλητηρίασης ή θανάσιμος κίνδυνος!
Μπορεί να χαθεί η ελαστικότητα στην περιοχή στεγανοποίησης 
και η μάσκα να μην εφαρμόζει πλέον σωστά.
► Καθαρίζετε το σώμα της μάσκας τόσο σχολαστικά, ώστε να 

μην έχει καθόλου υπολείμματα προϊόντων περιποίησης 
δέρματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ζημιάς στο υλικό!
Για τον καθαρισμό και την απολύμανση μη χρησιμοποιείτε 
διαλυτικά μέσα (π.χ., ακετόνη, αλκοόλη) ή καθαριστικά μέσα με 
διαβρωτικά σωματίδια.
► Εφαρμόζετε μόνο τις περιγραφόμενες μεθόδους και 

χρησιμοποιείτε τα αναφερόμενα απορρυπαντικά και 
απολυμαντικά. Άλλα μέσα, δοσολογίες και χρόνοι δράσης 
ενδεχομένως να προκαλέσουν βλάβες στο προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ερεθισμός του δέρματος!
Η σιλικόνη έχει την τάση απορρόφησης υλικών καθαρισμού και 
απολύμανσης. Μετά από πολλούς καθαρισμούς και 
απολυμάνσεις μπορεί να συγκεντρωθούν αυτά τα υλικά στη 
σιλικόνη.
► Τηρείτε επακριβώς τη διαδικασία καθαρισμού και 

απολύμανσης. Ξεπλένετε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα για 
10 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό.

1. Απομακρύνετε το φίλτρο αναπνοής.
2. Προετοιμάστε ένα διάλυμα καθαρισμού με νερό και ένα υλικό 

καθαρισμού.
3. Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα με ένα μαλακό πανί και ένα 

διάλυμα καθαρισμού.
4. Ξεπλύνετε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα κάτω από 

τρεχούμενο νερό.
5. Προετοιμάστε ένα λουτρό απολύμανσης με νερό και ένα 

υλικό απολύμανσης.
6. Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα προς απολύμανση στο 

λουτρό απολύμανσης.
7. Ξεπλύνετε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα κάτω από 

τρεχούμενο νερό.
8. Αφήστε όλα τα μέρη να στεγνώσουν στον αέρα ή στο 

στεγνωτήριο (θερμοκρασία: μέγ. 60 °C). Προστατέψτε τα 
από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

5.3 Εργασίες συντήρησης
5.3.1 Έλεγχος μάσκας ημίσεως προσώπου
● Εξετάστε όλα τα εξαρτήματα για ρωγμές, ευθρυπτότητα ή 

παραμόρφωση.

5.3.2 Έλεγχος δίσκου βαλβίδας εκπνοής
1. Πιέστε την έδρα της βαλβίδας προς το εσωτερικό του 

σώματος της μάσκας και αφαιρέστε τη από τη μάσκα.
2. Πιάστε το δίσκο της βαλβίδας εκπνοής από την άκρη και 

τραβήξτε τον έξω από την έδρα της βαλβίδας.
3. Ελέγξτε την έδρα της βαλβίδας για τυχόν ρύπους και ζημιές, 

καθαρίστε την ενδεχομένως με πανί μίας χρήσης.
4. Πιέστε τον δίσκο βαλβίδας εκπνοής μέχρι να κουμπώσει στην 

έδρα της βαλβίδας. Ο δίσκος πρέπει να εφαρμόζει 
ομοιόμορφα και επίπεδα στην έδρα της βαλβίδας. Αν 
χρειάζεται, αντικαταστήστε τον δίσκο βαλβίδας.

5. Τοποθετήστε την έδρα της βαλβίδας στο σώμα της μάσκας 
έτσι, ώστε ο δίσκος της βαλβίδας να είναι στραμμένος προς 
τα έξω.

6. Πιέστε την έδρα της βαλβίδας στην εγκοπή του σώματος της 
μάσκας.

6 Μεταφορά
Μεταφέρετε το προϊόν στην αυθεντική συσκευασία.

7 Αποθήκευση
Αποθηκεύστε τη μάσκα ημίσεως προσώπου σε στεγνό μέρος 
χωρίς σκόνη, προσέχοντας να μην παραμορφωθεί. 
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10 °C έως 60 °C σε 
σχετ. υγρασία <90 %.

Προστατεύστε από άμεση ηλιακή και θερμική ακτινοβολία. 
Λάβετε υπόψη σας το ISO 2230 και τις εθνικές οδηγίες για τη 
φύλαξη, συντήρηση και τον καθαρισμό λαστιχένιων προϊόντων.

8 Απόρριψη
Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Instructions for useX-plore 2100

1 Güvenlikle ilgili bilgiler
– Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu ve ilgili 

ürünlerin kullanım kılavuzlarını dikkatlice okuyun.
– Kullanım kılavuzuna tam olarak uyun. Kullanıcı, talimatları 

eksiksiz şekilde anlamı ve tam olarak uygulamalıdır. Ürün, 
sadece kullanım amacına uygun olarak kullanılmalıdır.

– Kullanım kılavuzunu atmayın. Kullanıcının kılavuzu 
saklamasını ve düzgün şekilde kullanmasını sağlayın.

– Bu ürünü sadece eğitimli ve uzman personel kullanmalıdır.
– Hatalı veya tam olmayan ürünler kullanılmamalıdır. Üründe 

değişiklikler yapılmamalıdır.
– Üründe veya ürünün parçalarında hatalar veya arızalar 

meydana geldiğinde, Dräger bilgilendirilmelidir.
– Bu ürün için geçerli olan yerel ve ulusal yönergelere 

uyulmalıdır.
– Ürün sadece eğitim görmüş ve uzman personel tarafından 

kontrol edilebilir, onarılabilir ve bakım görebilir. Dräger, 
Dräger ile bir servis anlaşması imzalanmasını ve bütün 
bakım çalışmalarının Dräger tarafından yapılmasının 
sağlanmasını önerir.

– Bakım çalışmaları için sadece orijinal Dräger parçaları ve 
aksesuarları kullanın. Aksi taktirde ürünün fonksiyonu 
olumsuz olarak etkilenebilir.

2 Bu dokümandaki konvansiyonlar
2.1 Uyarı bilgilerinin anlamı
Kullanıcıyı olası tehlikelere karşı uyarmak için bu dokümanda 
aşağıdaki uyarı bilgileri kullanılmaktadır. Uyarı bilgilerinin 
anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

3 Açıklama
3.1 Ürüne genel bakış

3.2 Kullanım amacı
Dräger X-plore® 2100 yarım maske, bir parçacık filtresi P2 veya 
P3 ile filtre aleti olarak kullanılır.2). Bu filtre aleti, taşıyıcı 
tarafından solunan havadan belirtilen sınır değerler içinde 
belirlenmiş parçacıkları filtreler. Solunum filtresi, ortamdaki 
zararlı maddelere göre seçilir. Kullanım amacı ve hangi filtrelerin 
kullanılabileceği hakkındaki bilgiler için parçacık filtresinin 
kullanım kılavuzuna bakın.

Yarım maskenin kullanım sıcaklıkları: -30 °C ila 60 °C. Filtreler 
için başka kullanım sıcaklıkları geçerli olabilir.

3.3 Onaylar
Filtre aleti aşağıda normlara göre onaylıdır:
– EN 1827:1999+A1:2009
– EN 143:2000+AC:2005+A1:2006
– (EU) 2016/425
– (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended
– NIOSH 42 CFR Part 84
– AS/NZS 1716:2012
– TP TC 019/2011

Uygunluk beyanları: Bkz.  www.draeger.com/product-certificates

3.4 İşaretler
– Yarım maskenin dışında: Üretici/Boy/Ürün adı
– Yarım maskenin içinde: Parça numarası/CE işareti/Üretim 

tarihi

– Nefes verme valf diskinde: Üretim tarihi
– Kafa bandajında: Üretici/Malzeme/Parça numarası/Üretim 

tarihi

Boy: SM = küçük/orta, ML = orta/büyük

Malzeme: EPDM = Etilen, propilen ve elastiyod bileşenleri, SI = 
Silikondan oluşan terpolimer

Nefes verme valf diskinin üretim tarihi, belirtilen yıl sayısı ve 
nokta adedine göre belirlenir.

3.5 Sembol açıklaması

4 Kullanım
4.1 Kullanım için gereken şartlar

UYARI
Ölüm ve yaralanma tehlikesi!
Hatalı kullanım ve aşağıdaki talimatlara uyulmaması, 
yaralanmalar veya ölümle sonuçlanabilir.
► Filtre aletlerini, sadece kullanım amacı veya kullanım 

koşulları konusunda hiçbir şüphe yoksa kullanın.
► Aşağıdaki talmatlara dikkat edin.

– Filtre aletlerinin kullanımına yönelik yürürlükteki ulusal 
yönetmeliklere tam olarak uyulmalıdır (Almanya'da örn. 
BGR 190, Avustralya ve Yeni Zelanda'da örn. 
AS/NZS 1715:2009).

– Çevre şartları (özellikle zararlı maddelerin türü ve 
konsantrasyonu) bilinmelidir. Uygun solunum filtresini 
kullanın. Zararlı maddeyi tanımıyorsanız, sadece basınçlı 
hava solunum cihazı veya basınçlı hava hortumlu cihazı 
kullanın.

– Filtre aletlerini, sadece havanın sağlığa veya hayata yönelik 
direkt bir tehlike içermemesi durumunda kullanın.

– Ortam atmosferinin uygunsuz şekilde değişmeyeceğinden 
emin olunmalıdır.

– Havalandırılmamış kapalı alanlara, çukurlara, kanallara v.s. 
filtreli maskeler ile girilmemelidir.

– Oksijenle zenginleştirilmiş atmosferlerde kullanmayın.
– Patlama tehlikesi altındaki bölgelerde, yarım maskeye anti 

statik sprey uygulayın ve su örtüsü kullanın.
– Ortam havasındaki oksijen oranı aşağıdaki sınır değerlerin 

altına inmemelidir:
– Hollanda, Belçika ve İngiltere hariç tüm Avrupa 

ülkelerinde en az %17 hacim yüzdesinde oksijen ve
– Hollanda, Belçika ve İngiltere, Avustralya ve Yeni 

Zelanda'da en az %19 hacim yüzdesinde oksijen.
– Diğer ülkelerde ulusal yönetmeliklere dikkat edin.

– Kullanıcı firma/kullanıcı, ilk kullanımdan önce aşağıdaki 
hususların yerine getirilmesini sağlamalıdır (bkz. Avrupa 
Direktifi 89/656/AET):
– Örn. sızdırmaz bir şekilde oturmasını sağlamak için şekli 

uygun olmalıdır,
– Kişisel koruyucu donanım, aynı anda kullanılan/giyilen her 

kişisel koruyucu donanıma (örn. koruyucu ceket) 
uymalıdır,

– Kişisel koruyucu donanım ilgili çalışma yeri koşullarına 
uygun olmalıdır,

– Kişisel koruyucu donanım, ilgili koruyucu solunum cihazı 
taşıyıcısının ihtiyaçlarına ve sağlıkla ilgili gereksinimlere 
uygun olmalıdır.

4.2 Kullanımdan önce
4.2.1 Solunum filtresinin yerleştirilmesi
1. Başlığın dillerini yukarı bükün ve başlığı çıkartın (bkz. Şekil 

B).
2. Parçacık filtresini maskenin yuvasına takın. Filtrenin yakası, 

yuvanın kenarına eşit şekilde dayanmalıdır.
3. Başlığı doğru şekilde maske gövdesinin üstüne oturtun (bkz. 

Şekil C).
4. Başlığı maske gövdesine takın. Bunun için, 4 dili, maske 

gövdesinin 4 kanadının üzerine itin. Kilitlenene kadar dilleri 
sıkıca bastırın.

4.2.2 Yarım maskenin yerleştirilmesi
1. Baş bantlarının çevresi dikişli uçlarını kafa bandajına kadar 

çekin.
2. Kapatma kancaları kapağa dayanana kadar baş bantlarının 

diğer uçlarını kapağın içinden geçirerek çekin.
3. Kapatma kancalarını kapatın.
4. Alt baş bantlarını boynunuzun etrafına yerleştirin (bkz. Şekil 

D).
5. Maske gövdesini ağzınızın ve burnunuzun üstüne oturtun 

(bkz. Şekil E-1).
6. Kafa ağını başınızın arkasına oturtun, bu sırada baş 

bantlarını kulaklarınızın üstünden boydan boya yerleştirin 
(bkz. Şekil E-2).

7. Yarım maske yüzünüze sıkı şekilde dayanana kadar baş 
bantlarının uçlarını sıkın (bkz. Şekil F).

Προειδο-
ποιητικό 
σύμβολο

Λέξη επισή-
μανσης

Ταξινόμηση της υπόδειξης 
προειδοποίησης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙ-
ΗΣΗ

Παραπέμπει σε κατάσταση ενδε-
χόμενου κινδύνου. Αν δεν απο-
φευχθεί, το αποτέλεσμα μπορεί 
να είναι θάνατος ή σοβαροί τραυ-
ματισμοί.

ΠΡΟΣΟΧΗ Παραπέμπει σε κατάσταση ενδε-
χόμενου κινδύνου. Αν δεν απο-
φευχθεί, το αποτέλεσμα μπορεί 
να είναι τραυματισμοί. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και ως προειδο-
ποίηση για μη ασφαλή χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Παραπέμπει σε κατάσταση ενδε-
χόμενου κινδύνου. Αν δεν απο-
φευχθεί, το αποτέλεσμα μπορεί 
να είναι ζημιές στο προϊόν ή το 
περιβάλλον.

1 Σώμα μάσκας
2 Έδρα βαλβίδας
3 Δίσκος βαλβίδας εκπνοής
4 Πώμα
5 Κεφαλόδεμα
6 Σύστημα πρόσδεσης στο κεφάλι
7 Φίλτρο σωματιδίων

1) Το X-plore® είναι σήμα κατατεθέν της Dräger.

Σύµβολο Επεξήγηση
Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας των συνθηκών 
αποθήκευσης

Μέγιστη υγρασία των συνθηκών αποθήκευσης

Δυνατότητα αποθήκευσης έως...

Προσοχή! Τήρηση των οδηγιών χρήσης.

-10°C

+55°C

<70%

Προστασία της αναπνοής από σκόνη και σωματί-
δια.
Προστασία της αναπνοής κατά τη λείανση, το πριό-
νισμα και την κοπή.
Αναφέρει την ημερομηνία κατασκευής της μάσκας 
ημίσεως προσώπου. Στο εσωτερικό των κύκλων 
αναγράφεται ο κωδικός αναγνώρισης του κατα-
σκευαστή (Υ) και ο κωδικός αριθμός (Ζ). Ο κωδικός 
αριθμός εκφράζει το έτος κατασκευής της πρώτης 
σειράς.
Τα 24 πεδία των δύο κύκλων αντιστοιχούν σε ένα 
εξάμηνο το καθένα. Η μέτρηση των πεδίων γίνεται 
δεξιόστροφα, αρχίζοντας από τον εξωτερικό κύκλο 
στο επάνω δεξί πεδίο. Αυτό το πεδίο (X) αντιστοιχεί 
στο πρώτο εξάμηνο του αναφερόμενου έτους κατα-
σκευής.
Όταν κατασκευάζεται σε ένα εξάμηνο, το αντίστοιχο 
πεδίο επισημαίνεται με μια κουκκίδα.

Σύµβολο Επεξήγηση
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Έλεγχος από τον χρήστη 
της συσκευής X

Καθαρισμός και απολύ-
μανση X X1)

1) Σε αεροστεγώς συσκευασμένες μάσκες μισού προσώπου, διαφορετικά 
ανά εξάμηνο.

Οπτικός έλεγχος και έλεγ-
χος λειτουργίας X X2)

2) Σε αεροστεγώς συσκευασμένες μάσκες ημίσεως προσώπου ανά 2 έτη.

Αντικατάσταση του δίσκου 
βαλβίδας εκπνοής X

Για πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα απορρυπα-
ντικά και απολυμαντικά και τις προδιαγραφές τους βλ. 
έγγραφο 9100081 στη διεύθυνση  www.draeger.com/IFU.

tr Kullanım kılavuzu

Uyarı işa-
reti

Sinyal kelime Uyarı bilgisinin sınıflandırıl-
ması

UYARI Potansiyel bir tehlike durumuna 
dair uyarı. Bu önlenmezse, ölüm 
veya ağır yaralanmalar meydana 
gelebilir.

DİKKAT Potansiyel bir tehlike durumuna 
dair uyarı. Önlenmemesi duru-
munda ağır yaralanma durumları 
meydana gelebilir. Hatalı kulla-
nıma karşı uyarı olarak da kulla-
nılabilir.

NOT Potansiyel bir tehlike durumuna 
dair uyarı. Önlenmemesi duru-
munda üründe ya da çevrede 
hasar durumları meydana gele-
bilir.

1 Maske gövdesi
2 Valf yuvası
3 Nefes verme valf diski
4 Başlık
5 Baş bantları
6 Kafa bandajı
7 Parçacık filtresi

2) X-plore®, Dräger'in tescilli bir markasıdır.

Sembol Açıklama
Depolama koşullarının sıcaklık aralığı

Depolama koşullarının maksimum nemi

Maks. depolama tarihi...

Dikkat! Kullanım talimatına uyun.

Tozlara ve parçacıklara karşı solunum koruması.
Zımparalama, testereyle kesme ve kesme sıra-
sında solunum koruması.
Üretim tarihini ve yarım maskeyi belirtir. Halkaların 
içinde, üretici kodu (Y) ve kod numarası (Z) bulu-
nur. Kod numarası, hangi yıl ilk serinin üretildiğini 
belirtmektedir.
Her iki halkanın 24 alanı, birer yarı yıl anlamına 
gelmektedir. Alanlar saat yönünde sayılır; bu 
sırada, üst sağdaki alanın dıştaki halkasından baş-
lanır. Bu alan (X), belirtilen üretim yılının ilk yarı yılı-
dır.
Bir yarı yıl içinde üretildiyse, ilgili alan bir noktayla 
işaretlenir.

-10°C

+55°C

<70%
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https://www.draeger.com/de_corp/Home/Technical-Documentation-Service
www.draeger.com/product-certificates
www.draeger.com/product-certificates
www.draeger.com/IFU
www.draeger.com/product-certificates


8. Sızdırmazlık kontrolü yapılması (bkz. Şekil G):
Başlığı iki elinizle mümkün olduğunca sızdırmaz şekilde 
kapalı tutun ve güçlüce nefes verin. Solunum havası yüzünüz 
ve maske gövdesi arasından akarsa, baş bantlarını biraz 
daha sıkın veya başka bir boy kullanın.

UYARI
Zehirlenme tehlikesi!
Yüzünüzdeki sakallar veya özellikler yarım maskenin sızdırmaz 
şekilde oturmasını olumsuz etkileyebilir.
► Sadece yarım maske sızdırmaz durumdayken ve solunum 

filtreleri takılmışken göreve başlayın.

5 Bakım
5.1 Bakım aralıkları

5.2 Temizleme ve dezenfeksiyon
Her kullanımdan sonra yarım maskeyi temizleyin ve dezenfekte 
edin.

UYARI
Zehirlenme veya ölüm tehlikesi!
Sızdırmazlık bölgesindeki elastikiyet kaybolabilir ve maske bir 
daha doğru oturmaz.
► Maske gövdesini, cilt bakım ürünleri artıkları maske 

gövdesinde kalmayacak şekilde iyice temizleyin.

DİKKAT
Malzeme hasarı tehlikesi!
Temizlik ve dezenfeksiyon için çözelti (örn. aseton, alkol) veya 
taşlama partikülü içeren temizlik maddeler kullanmayın.
► Sadece açıklanan yöntemleri uygulayın ve belirtilen temizlik 

ve dezenfeksiyon maddelerini kullanın. Diğer maddeler, 
dozajlar ve etki süreleri cihazda hasarlara neden olabilir.

NOT
Ciltte kızarıklıklar!
Silikon, temizlik ve dezenfeksiyon maddelerini emme 
eğilimindedir. Birkaç kez temizlik ve dezenfeksiyon durumunda, 
bu maddeler silikon içinde zenginleşebilir.
► Temizleme ve dezenfeksiyon işlemine tam olarak uyun. Tüm 

parçaları akar su altında 10'ar dakika iyice yıkayın.

1. Solunum filtresini çıkartın.
2. Su ve temizlik maddesi ile bir temizlik solüsyonu hazırlayın.
3. Tüm parçaları, yumuşak bir bezle ve temizlik solüsyonuyla 

temizleyin.
4. Tüm parçaları çeşme altında iyice yıkayın.
5. Su ve dezenfeksiyon maddesi ile bir dezenfeksiyon havuzu 

hazırlayın.
6. Dezenfekte edilmesi gereken tüm parçaları dezenfeksiyon 

havuzuna yerleştirin.
7. Tüm parçaları çeşme altında iyice yıkayın.
8. Tüm parçaları, açık havada veya kurutma dolabında 

kurumaya bırakın (sıcaklık: maks. 60 °C). Doğrudan güneş 
ışınlarına karşı koruyun.

5.3 Bakım çalışmaları
5.3.1 Yarım maskenin kontrol edilmesi
● Tüm parçaları çatlak, kırılma veya deformasyon açısından 

inceleyin.

5.3.2 Nefes verme valf diskinin kontrol edilmesi
1. Valf yuvasını maske gövdesinin içine bastırın ve maskeden 

çıkartın.
2. Nefes verme valfı diskini kenarından tutun ve valf 

yuvasından çekin.
3. Valf yuvasına kirlenme ve hasar kontrolü yapın, gerekirse tek 

kullanımlık bezle temizleyin.
4. Nefes verme valfi diskini oturana kadar valf yerleşimine 

bastırın. Disk eşit ve düz olarak valf yerleşimine 
dayanmalıdır. Gerekirse valf pulunu değiştirin.

5. Valf diskini, valf diski dışarı bakacak şekilde maske 
gövdesine yerleştirin.

6. Valf yuvasını maske gövdesinin kanalına bastırın.

6 Taşıma
Ürünü orijinal ambalajında taşıyın.

7 Depolama
Yarım maskeyi şekli bozulmayacak şekilde kuru ve tozsuz bir 
yerde depolayın. Depolama sıcaklığı: <% 90 bağıl nemde -10 °C 
ile 60 °C arası.

Doğrudan güneş ışınları ve sıcaklığa maruz bırakmayın. Plastik 
ürünlerin depolanması, bakımı ve temizliği için ISO 2230 ve 
ulusal yönetmelikleri dikkate alın.

8 Atık İşlemleri
Ürün, geçerli direktifler uyarınca imha edilmelidir.

Instructions for useX-plore 2100

1 安全须知
– 使用产品前请认真阅读产品及相关产品的使用说明。

– 请严格按照使用说明操作。用户必须完全理解并严格遵守说
明。只能按照规定的适用范围使用该产品。

– 不得丢弃使用说明。用户必须确保妥善保存以及按规定使用
产品。

– 只允许受过培训的专业人员使用该产品。

– 不得使用有缺陷或不完整的产品。不得对产品进行任何改动。

– 产品或产品零件发生故障或失灵时请告知 Dräger。
– 遵守涉及该产品的地区和国家法规。

– 只允许经过培训的专业人员对产品进行检测、修理和维修。
Dräger 建议用户与 Dräger 签订维修合同，由 Dräger 进行所
有的维护工作。

– 维修时只能使用 Dräger 原厂零件和配件。否则可能会影响产
品的正常功能。

2 文档编写惯例
2.1 警告提示的含义
在本文件中使用以下警告提示提醒用户可能的危险。警告提示含
义的定义如下：

3 说明
3.1 产品概览

3.2 产品用途

Dräger X-plore® 2100 半面罩与作为过滤装置的颗粒物滤棉 P2 
或 P3 配合使用1) . 该过滤装置从吸入的空气中过滤出一定限值的
颗粒物。根据环境中的有害物质选择滤棉。有关使用范围以及可
使用的滤棉的信息参见颗粒物滤棉的使用说明书。

半面罩的使用温度：-30 °C 至 60 °C。滤棉可能适用于其他使用
温度。

3.3 认证

颗粒物滤棉通过了以下认证：
– EN 1827:1999+A1:2009
– EN 143:2000+AC:2005+A1:2006
– (EU) 2016/425
– (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended
– NIOSH 42 CFR 第 84 部分
– AS/NZS 1716:2012
– TP TC 019/2011

一致性声明：参见  www.draeger.com/product-certificates

3.4 标识
– 半面罩的外面：生产商 / 尺寸 / 产品名称

– 半面罩的内侧：部件编号 / CE 标识 / 生产日期

– 呼气阀片上：生产日期

– 头部支撑带：生产商 / 材料 / 部件编号 / 生产日期

尺寸：SM = 小 / 中 , ML = 中 / 大

材料：EPDM = 由乙烯、丙烯、弹性成分组成的三元共聚物， SI 
= 硅胶

通过给出的年份和点数计算得出呼气阀弹簧的生产日期。

3.5 符号说明

4 使用
4.1 使用条件

警告
生命危险或受伤危险！
在不恰当使用以及未遵守以下说明时，可能造成受伤或死亡。

► 如果对预期用途和使用条件有任何不清楚，都禁止使用该过
滤装置。

► 遵守以下说明。

– 使用自吸过滤式防尘面罩要遵循有效的国家规定（例如：在
德国是 BGR 190，澳大利亚和新西兰是 AS/NZS 
1715:2009）。

– 必须了解周围环境（特别是有害物质的类型和浓度）。使用
合适的滤棉。如果有害物质未知，则只能使用压缩空气呼吸
器或压缩空气长管供气设备 。

– 仅在环境空气不会对健康或生命造成直接危害时，使用过滤
式防尘面罩。

– 必须确保周围大气不会出现恶化。

– 不允许在不通风的容器、洞穴、隧道等中使用过滤装置。

– 切勿在富氧环境中使用。

– 在有爆炸危险的环境中使用时，必须用防静电喷雾对半面罩
进行处理或使用水喷雾。

– 周围空气中的氧气含量不允许低于以下限值：

– 荷兰、比利时、英国以外的所有欧洲国家为 17 Vol.-%
– 荷兰、比利时、英国、澳大利亚、新西兰为最低 19 Vol.-

%。

– 在其他国家遵守其国家标准。

– 企业 / 用户在第一次使用之前必须注意下列事项（参见欧洲
标准 89/656/EWG）：

– 配戴必须正确贴合，确保绝对紧实密封，

– 个人防护装备必须与同时佩戴的其他个人防护装备（例如
防护夹克）相匹配。

– 此个人防护装备必须适用于现有工作场所的条件，

– 此个人防护装备必须符合人体工程学要求并适合呼吸防护
装置佩戴者的健康状况。

4.2 使用之前
4.2.1 装入滤棉
1. 扳起面罩盖外沿的舌片部分，并取下面罩盖（参见图 B）。
2. 将颗粒物滤棉放入面罩的滤棉座中，滤棉的外圈必须均匀地

覆盖住滤棉座的边沿。

3. 将面罩盖正确地放置于面罩体上（参见图 C）。

4. 将面罩盖安装回面罩体上。为此，需将四个舌片按压到面罩
体上的四个凸起上。用力按压舌片，直至舌片卡住凸起。

4.2.2 佩戴半面罩
1. 将头带释放至最大长度。

2. 拉拽头带有搭扣的那一端，使面罩体尽量靠近头部支撑带。

3. 将头带末端的搭扣扣好。

4. 将下方头带置于颈后（参见图 D）。

5. 将面罩佩戴到口鼻位置上（参见图 E-1）。
6. 将头部支撑带至于头顶后侧，同时确保两侧头带位于耳部上

方（参见图 E-2）。
7. 将头带末端拉紧，直至半面罩贴紧您的面部（参见图 F）。
8. 进行没密封性测试（参见图 G）：

用双手尽量覆盖住整个面罩盖并用力呼气。如有气体在面部
和面罩之间漏出，应重新调整头带长度或更换另一尺寸的面
罩。

警告
中毒危险！
面部胡须较多或轮廓特征明显可能影响半面罩的密封效果。

► 在进入污染区域之前，半面罩必须紧密贴合你的面部，并且
确保已经装好了正确的滤棉。

5 保养
5.1 维护间隔

5.2 清洗和消毒
每次使用后应对半面罩进行清洁和消毒。

警告
中毒或生命危险！
可能导致密封区域失去弹性，并且无法正确佩戴面罩。

► 必须彻底清洗面罩体，不能在面罩体上残留护肤品。

注意
材料损坏危险！
切勿使用含研磨颗粒的溶剂（比如丙酮、酒精）或清洁剂进行清
洁和消毒。

► 只能使用指定方法及指定清洁剂和消毒剂。其他介质、剂量
和作用时间可能损坏产品。

注記
皮肤发炎！
硅胶容易吸收清洁剂或消毒液。经过多次清洗和消毒后，这些溶
液会在硅胶中积聚。

► 要严格遵守清洁和消毒过程。在流水下彻底清洗所有部件至
少 10 分钟。

1. 取出滤棉。

2. 用水和清洁剂制备清洗液。

3. 用一块软布和清洁溶剂清洁所有部件。

4. 在流水下彻底冲洗所有部件。

5. 用水和消毒剂制备消毒池。

6. 将所有必须消毒的部件放入消毒池中。

7. 在流水下彻底冲洗所有部件。

8. 在空气中或干燥箱中干燥所有部件（温度：最高 60 ℃）。避
免阳光直射。

5.3 维修工作
5.3.1 检查半面罩
● 检查所有部件上的裂纹、脆性或变形程度。

5.3.2 检查呼气阀片
1. 将呼气阀座向面罩内部按压并将其从面罩中取出。

2. 握住呼气阀片边缘并将其从阀门座中拔出。

3. 检查呼气阀座上的污物和破损，必要时使用一次性手巾进行
清洁。

4. 按压呼气阀片直至完全插入呼气阀座。阀片应均匀、平整地
安装在阀座上。必要时更换阀片。

5. 将呼气阀座装入面罩，使阀片朝向外侧。

6. 将呼气阀座压入面罩的凹槽中。

6 运输
使用原包装运输产品。

7 储存
半面罩应存放于干燥、无尘的环境中，不能有任何形变。存放温
度：-10 °C 至 60 °C，相对湿度 <90 %。

避免阳光直射和热辐射。遵守 ISO 2230 以及橡胶制品的存放、
维护和清洗的国家标准。

8 废弃处理
根据有效的规定废弃处理产品。
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Cihazı kullanan tarafından 
kontrol X

Temizleme ve dezenfeksi-
yon X X1)

1) Hava geçirmez paketteki yarım maskelerde, aksi halde her 6 ayda bir.

Görsel kontrol ve fonksi-
yon kontrolü X X2)

2) Hava geçirmez paketteki yarım maskelerde her 2 yılda bir.

Nefes verme valfi diskinin 
değiştirilmesi X

Uygun temizlik maddeleri ve dezenfektanlar ve bunların 
spesifikasyonları ile ilgili bilgiler için bkz.  

www.draeger.com/IFU adresindeki 9100081 sayılı dokü-
man.

zh 使用说明书

警示符号 信号词 警告提示的等级

警告 表示潜在的危险状况，如果不加
以避免，可能会导致重伤甚至死
亡。

注意 表示潜在的危险状况，如果不加
以避免，可能会导致人身伤害。
也可以用于警示不安全的使用方
法。

提示 表示潜在的危险状况，如果不加
以避免，可能会损坏产品或危害
环境。

1 面罩体
2 呼气阀座
3 呼气阀片
4 面罩盖
5 头带
6 头部支撑带
7 颗粒物滤棉

1) X-plore® 为 Dräger 公司的注册商标。

符号 说明

存放条件下的温度范围

存放条件下的最大湿度

保质期截止至 ...

注意！注意使用说明。

用于防灰尘和颗粒物的呼吸防护面罩。

在打磨、锯切和切割时使用的呼吸防护面罩。

表示半面罩的生产日期。在环的内部标注了生产商
代码 (Y) 和编码号 (Z)。编码号说明第一批产品的生

产年份。
两个环的 24 个字段分别对应半年。这些字段按顺

时针方向计数，从外环的右上侧字段开始计算。字
段 (X) 代表给定生产年份的上半年。

如果在半年内生产完成，则用一个点来标志该字
段。

-10°C

+55°C

<70%

4

8

X
Y

Z

需要进行的工作

使
用 前 使
用 后 每 半
年 每 2 
年 每 6
年

佩戴者检查 X
清洁和消毒 X X1)

1) 如果半面罩未进行密封包装，则半年一次。

目视和功能检查 X X2)

2) 在半面罩密封保存的情况下，每 2 年一次。

更换呼气阀片 X

合适的清洁及消毒剂及其规格相关信息见 

www.draeger.com/IFU 下的文件 9100081。

www.draeger.com/IFU
www.draeger.com/IFU
www.draeger.com/product-certificates
www.draeger.com/IFU
www.draeger.com/IFU
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