
SERIA S600
Półmaska bagnetowa wielokrotnego użytku
z gumy termoplastycznej TPR

EN 140:1998
Półmaska przeciwgazowa z gumy termoplastycznej TPR serii S600 do użytkowania z dwoma elementami
oczyszczającymi. Półmaska wielokrotnego użytku S600 posiada dwa łącza bagnetowe. Zapewnia ochronę
dróg oddechowych, chroniąc przed szeroką gamą gazów, oparów i pyłów. Jej dopasowany ergonomiczny
kształt zapewnia optymalne widzenie i jest kompatybilna z ŚOI do ochrony oczu. Charakteryzuje się dużą
odpornością i wytrzymałością. Równomiernie rozłożony ciężar na twarzy użytkownika zapewnia komfort
i szczelne przyleganie, przez co półmaska idealnie zachowuje swoją pozycję podczas wykonywania różnych
czynności.
Półmaski serii S600 są dostępnę w dwuch rozmiarach M (S602) i L (S603).
Aby prawidłowo korzystać z maski, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed jej użyciem i zachowaj ją
do późniejszej konsultacji.

I.Ostrzeżenia
1. Ta półmaska nie dostarcza tlenu (O2) i musi być używana w wentylowanej atmosferze pracy, w której
zawartość tlenu jest równa lub większa niż 19,5% objętości.

2.W każdym przypadku należy dobrać odpowiedni typ filtra w zależności od stężenia i rodzaju
zanieczyszczeń. Nie stosować półmasku w środowiskach, w których nieznana jest wartość stężenia
zanieczyszczenia stwarzająca bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia.

3.W trakcie użytkowania półmaski zawsze trzeba mieć założone dwa elementy oczyszczające.
4.W żadnym przypadku nie może być używana do ochrony przed tlenkiem węgla.
5. Nie wolno modyfikować maski ani używać jej gdy jest uszkodzona.
6. Ten respirator z filtrami nie może być używany w pojemnikach, studniach, kanałach ściekowych ani
w zamkniętych przestrzeniach bez wentylacji.

7. Półmaski nie wolno użytkować przez osoby z brodami lub innymi elementami zarostu na twarzy, które
mogą uniemożliwić doszczelnienie czaszy półmaski z twarzą.

8. Opuścić miejsce pracy w przypadku uszkodzenia respiratora, trudności w oddychaniu i / lub zawrotów
głowy lub nudności.

9. Nie stosować w atomsferze wybuchowej.
10. Używać tylko w połączeniu z filtrami z certyfikatem CE zgodnie z normą EN143 lub /i pochłaniaczami
zgodnych z normy EN14387. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych. W celu
uzyskania wskazówek dostępna jest norma EN529: 2005 (zalecenia dotyczące doboru, użytkowania,
pielęgnacji i konserwacji).

II.Przed użyciem
1. Upewnĳ się, że półmaska serii S600 ma wszystkie części: uprząż i paski, zawory wdechowe i

wydechowe,
2. uszczelki itp.
3. Upewnĳ się, że półmaska serii S600 jes w idealnym stanie, nie nosi śladów zabrudzeń, pęknięć,

uszkodzeń, uderzeń; na żadnym z jej elementów. Jeśli jest inaczej zaprzestań jej użytkowania.
4. Upewnĳ się, że wybrany filtr, filtropochłaniacz lub pochłaniacz jest odowiedni do zamierzonego

zastosowania go w twoje pracy.
5. Upenwnĳ się, że dostępne dwa elementy oczyszczające są tego samego typu.

III.Instrukcja montażu elementów oczyszczających do półmaski serii S600
Dopasować plastikowy łącznik filtra do uchwytu filtra na masce (rysunek nr 1). Wcisnąć i obrócić
filtr do oporu w prawo (rysunek nr 2). Powtórzyć procedurę dla drugiego filtra.

IV.Instrukcja zakładania i dopasowania
1. Wyreguluj plastikową część taśm nagłowia (kołyskę) tak, aby wygodnie przylegała do głowy.
2. Umieść plastikową kołyskę nad głową, tak aby strzałka znajdująca się przy rysunku twarzy (na kołysce)

była skierowana do góry.
3. Przytrzymaj końce dolnych elastycznych pasków jedną ręką, a drugą wsuń maskę na twarz, zakrywając

usta i nos (rysunek nr 3)
4. Chwyć końce pasków, umieść je z tyłu szyi i połącz ze sobą. (rysunek nr 4) Wyreguluj napięcie paska,

ciągnąc końce pasków, aż do uzyskania bezpiecznego i wygodnego dopasowania. Naciąg paska można
zmniejszyć poprzez wypchnięcie z tyłu klamry.

V.Sprawdzenie szczelności i dopasowania półmaski serii S600

Test nadciśnieniowy

Używając do półmaski filtrów, pochłaniaczy i filtropochłaniaczy.
Zakryj ręką zawór wydechowy, zrób delikatny wydech, aby uzyskać nadciśnienie i upewnij się,
że nie wykryto wycieków powietrza. (rysunek nr 5 ) W przypadku braku wycieku, poczujesz, że
półmaska jest dopasowana do twarzy.

Test podciśnieniowy

• Podczas używania pochłaniaczy 701 A1, 702 A1E1, 703ABEK1, 702 A1E1+P3R, 703ABEK1P3R,
zakryj rękoma otwory pochłaniaczy i wykonaj wdech (rys.6). W przypadku braku wycieku można
poczuć, że maska jest dopasowana do twarzy.

• Podczas używania pochłaniaczy 793,793C ściśnĳ palcami pokrywę filtra z jego korpusem ,aby go
uszczelnić, wykonaj wdech (rys. nr 7). W przypadku braku wycieku można poczuć, że maska jest
dopasowana do twarzy.

• Używając z filtrami 2000, należy umieścić kciuki w środkowej pozycji filtrów i wykonać wdech
(rys. nr 8). W przypadku braku wycieku poczujesz, że maska jest dopasowana do twarzy.

• Jeśli w niektórych testach wykryjesz przeciek, oznacza to, że półmaska nie została prawidłowo
umiejscowiona na twarzy. Jeśli tak jest, należy ponownie ją dopasować elastyczne paski
i powtórzyć kontrolę szczelności.

• Jeśli nie możesz uzyskać odpowiedniej szczelności do twarzy, nie wchodź w
zanieczyszczony obszar.

• W przypadku wątpliwości skonsultuj się z ekspertem ds. bezpieczeństwa pracy.

Aby zdjąć maskę, należy poluzować elastyczne paski, odpiąć dolne paski i zdjąć z głowy.

VI.Magazynowanie
Półmaski serii S600 należy przechowywać bez filtrów, w hermetycznie zamkniętej torbie,
w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, z dala od zanieczyszczeń.
Nie wystawiać maski na działanie ciepła powyżej 50°C i nie wystawiać na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.

VII.Czyszczenie i dezynfekcja
• Odepnij filtry/pochłaniczacze/filtropochłaniacze przed rozpoczęciem czyszczenia półmaski
• Wyczyść półmaskę za pomocą mokrej szmatki i zanurz ją w roztworze ciepłej wody
o temperaturze nie przekraczającej 50°C, używając w razie potrzeby neutralnego detergentu.
• Spłukać ciepłą wodą i wysuszyć na powietrzu, w środowisku wolnym od zanieczyszczeń.
NIE CZYŚCIĆ ROZPUSZCZALNIKAMI, SILNYMI DETERGENTAMI ANI PRODUKTAMI NA
BAZIE ROPY.

VIII.Konserwacja
Aby utrzymać półmaskę w jak najlepszej kondycji, po każdym użyciu wykonaj następujące czynności:
• Czyścić i przechowywuj w całkowicie suchym miejscu, w hermetycznie zamkniętej torbie bez filtrów.
• Sprawdź zawory wdechowe i wydechowe i utrzymuj je w czystości, bez jakichkolwiek zniekształceń.
• Upewnĳ się, że elastyczność pasków nie zmniejszy się.
• Sprawdź stan i położenie uszczelek uchwytu filtra i części przedniej.
• Upewnĳ się, że półmaska jest w idealnym stanie, bez śladów zabrudzenia, rozdarcia, pęknięć w
żadnym z jej elementów.
• Jeśli którykolwiek z jego elementów wykazuje jakiekolwiek zniekształcenia, półmaskę należy
wymienić i / lub wyrzucić.

IX.Czas użytkowania
Półmaski serii S600 są produkowane z wysokiej jakości materiałów. Jednakże części, takie
jak zawory, szelki, paski lub inne części, które wymagają kontroli, muszą zostać wymienione,
gdy tylko wykażą jakiekolwiek zmiany lub zniekształcenia.
Okres trwałości półmaski serii S600: 5 lat od daty produkcji oznaczonej na półmasce.

X.Ograniczenia użytkowania
Użytkowanie tej maski musi być zgodne z obowiązującymi przepisami, regulacjami i normami
dotyczącymi ochrony dróg oddechowych organów państwowych.

2056

Deklaracja zgodności UE z rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie
ŚOI znajduje się na stronie www.chinarespirator.com.
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1. Część twarzowa w rozmiarach M, L
2. Zawory wdechowe.
3. Zawory wydechowe.
4. Taśmy nagłowia połączone z korpusem regulowane i rozpinane.
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