Návod k nasazení (1/2)
Důležité informace:
- Celá maska chrání uživatele před respiračními kapénkami a přenosem částic prostřednictvím
aerosolu
- Součástí masky je ventilátor a baterie připojená k HEPA filtru (P3)
- Ventilátor vytváří uvnitř masky přetlak, díky kterému se snadno dýchá
- Před nasazením vždy zkontrolujte, zda maska dobře přiléhá (viz zvláštní pokyny)

1 Zkontrolujte, zda maska

2 V horní části masky upevněte bílý inhalační filtr, a to nastavením do

nevykazuje viditelné poškození
nebo částice nečistot na jejím
povrchu a zda je baterie plně
nabita.

úhlu 30 stupňů a s pevným a stálým přítlakem jej otočte směrem
doprava. Aby nedošlo k poškození těsnění, vložte své prsty pod
ventilátor na vnitřní straně masky a při utahování jimi jemně tlačte
směrem nahoru. *

3 Upevněte zelený výdechový

4 Proveďte výchozí nastavení

filtr, a to nastavením filtru do úhlu
30 stupňů nad bajonetovým
uzávěrem ventilátoru. Opatrně jej
přitlačte směrem dolů o otočte
směrem doprava. Pozor:
Nevyvíjejte nadměrný tlak. Při
šroubování filtru do bajonetu
byste měli slyšet tiché klapnutí.

ventilátoru:
1) Držte masku vzhůru nohama
2) Současně stiskněte a přidržte dvě
tlačítka, až se rozsvítí dvě diody na
pravé straně (vlevo od vás) a
nejzazší dioda vpravo přestane
blikat (ventilátor se nespustí)
3) Uvolněte tlačítka.

5 Nasaďte si masku.

Ventilátor je nyní resetován.

* POZN.: Pokud je filtr nový, může být obtížné jej namontovat. V takovém případě nevyvíjejte přílišnou sílu – mohlo by dojít
k poškození závitů! Věnujte pozornost tomu, abyste filtr drželi těsně a rovně proti závitu. Pak jím znovu otáčejte s mírným,
ale stálým tlakem, a současně mírně tlačte směrem vzhůru druhou rukou pod ventilátorem. Pokud je filtr správně upevněn,
měli byste cítit mírný odpor a filtr by měl být upevněn souběžně s ventilátorem. Čím vícekrát filtr použijete, tím snáze se
připojuje.
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Návod k nasazení (2/2)
6 Zkontrolujte, zda maska k obličeji přiléhá pevně, avšak ne příliš těsně – to by bylo nepohodlné. Pokud
potřebujete přilnutí k obličeji upravit, vždy utahujte popruhy směrem shora dolů, tj. nejprve upravte, resp.
případně utáhněte horní popruh postroje. Zkontrolujte přilnutí na stranách a v případě potřeby mírně
upravte oba popruhy na stranách masky. Popruh nejbližší k bradě upravujte pouze v případě nutnosti.
Pokud maska k vašemu obličeji přiléhá příliš těsně, mírně popruhy povolte.
Ujistěte se, že přilnutí masky okolo obličeje nebrání nic (např. vlasy nebo pokrývka hlavy), co by mohlo
způsobit její netěsnost.

7 Zapněte přístroj stisknutím spínače

8 Otestujte funkci alarmu

napájení po dobu 3 sekund.
Několikrát se zhluboka nadechněte.
Ventilátor automaticky přizpůsobí svou
rychlost a optimalizuje průtok vzduchu.

vložením dvou prstů mezi
těsnění a obličej tak, aby vznikla
mezera.
Po 2 sekundách by se měl
spustit alarm v podobě blikání a
pípání v intervalu jedné
sekundy.
Při uzavření mezery by alarm
měl po několika sekundách
ustat.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento návod nenahrazuje uživatelský návod a předpokládá, že je
uživatel plně poučen a seznámen se samotnou maskou Tiki, prostředím, ve kterém je používána,
nebezpečími pobytu v takovém prostředí, pokyny platnými na pracovišti a místními předpisy a
omezeními.
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Pokyny k použití
•

Levá kontrolka vždy svítí, když je spuštěn ventilátor.

•

Pro úpravu rychlosti ventilátoru stiskněte opakovaně tlačítko zap/vyp. Při každém
stisknutí se rychlost mírně upraví. Změnu rychlosti uslyšíte a pocítíte. Jakmile se
ventilátor vrátí z vysoké na nízkou rychlost, obnoví se automatický režim.

•

Pokud začne kontrolka blikat a každých 5 sekund uslyšíte výstražný tón, znamená to,
že baterie se blíží vybití a zbývá přibližně 15 minut chodu.

•

K masce můžete připojit externí baterii. Tím prodloužíte provozní dobu až o 10 hodin.

•

Stiskněte tlačítko označené „Light on/off“ (Světlo zap/vyp) pro zapnutí nebo vypnutí
integrovaného LED osvětlení.

•

Pokud dvě kontrolky napravo začnou blikat a uslyšíte výstražný alarm každou (jednu)
sekundu, znamená to, že je buď ucpán filtr masky nebo v masce vznikla velká
netěsnost s následkem podtlaku. Okamžitě opusťte prostor.
o Pokud ventilátor upozorňuje na nízké nabití baterie, okamžitě opusťte prostor
a před dalším používáním masky nabijte ventilátor podle pokynů.
o Pokud ventilátor upozorňuje na podtlak v masce, okamžitě opusťte prostor a
vyměňte filtr. Pokud nadále přetrvává podtlakový alarm, zkontrolujte, zda
maska nevykazuje netěsnosti nebo není poškozena.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento návod nenahrazuje uživatelský návod a předpokládá, že je
uživatel plně poučen a seznámen se samotnou maskou Tiki, prostředím, ve kterém je používána,
nebezpečími pobytu v takovém prostředí, pokyny platnými na pracovišti a místními předpisy a
omezeními.
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Návod k sejmutí
1 Sejměte masku zatažením za smyčky popruhů.

2 Zatáhněte za masku směrem vzhůru a přes hlavu
a dbejte na to, abyste se maskou nedotkli svého
oblečení.

3 Nedotýkejte se obličeje a přední části masky.

4 Uložte masku do k tomu určeného prostoru.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento návod nenahrazuje uživatelský návod a předpokládá, že je
uživatel plně poučen a seznámen se samotnou maskou Tiki, prostředím, ve kterém je používána,
nebezpečími pobytu v takovém prostředí, pokyny platnými na pracovišti a místními předpisy a
omezeními.
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Nabíjení masky Tiki
1 Odstraňte šroubovací těsnění na levé straně

2 Připojte konektory vyrovnáním tří nabíjecích

masky. Šroubovací těsnění uložte na bezpečném
místě.

kolíků a kabel připojte. Nabíjejte tak dlouho, dokud
kontrolka na nabíječce nezačne svítit zeleně. Po
nabití baterie nabíječku odpojte.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento návod nenahrazuje uživatelský návod a předpokládá, že je
uživatel plně poučen a seznámen se samotnou maskou Tiki, prostředím, ve kterém je používána,
nebezpečími pobytu v takovém prostředí, pokyny platnými na pracovišti a místními předpisy a
omezeními.
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Připojení externí baterie
1 Uchopte kabel baterie a

2 Připojte externí baterii ke

3 Odstraňte šroubovací těsnění

provlékněte jej skrz levý boční
průchod v popruhu.

kabelu baterie.

na levé straně masky. Šroubovací
těsnění uložte na bezpečném
místě.

4 Připojte kabel baterie k masce

5 Zapněte přístroj stisknutím

6 Vložte externí baterii do kapsy

vyrovnáním tří kolíku a zapojením
konektoru. Utáhněte šroub
kabelu. Dbejte na to, aby se kabel
nezamotal.

spínače napájení po dobu 3
sekund.

nebo ji pomocí spony zavěste na
svůj oděv nebo opasek, jak vám to
nejlépe vyhovuje.

POZNÁMKA! Když masku nepoužíváte, externí baterie musí být odpojena od ventilátoru, jinak se vybije.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento návod nenahrazuje uživatelský návod a předpokládá, že je
uživatel plně poučen a seznámen se samotnou maskou Tiki, prostředím, ve kterém je používána,
nebezpečími pobytu v takovém prostředí, pokyny platnými na pracovišti a místními předpisy a
omezeními.
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Návod k čištění (1/2)
1 Odejměte filtry otočením o 30 stupňů směrem doleva.

2 Položte masku na
dekontaminovaný povrch.

Pokud filtry používáte opakovaně, očistěte je dezinfekcí podobně, jako
čistíte masku. V opačném případě filtry zlikvidujte na k tomu určeném
místě.

Je třeba demontovat ventilátor?
Pokud je třeba vyměnit baterii nebo sdílíte masku s jinou osobou, a proto potřebujete masku kompletně
vyčistit, je třeba před vyčištěním masky demontovat ventilátor. V opačném případě pokračujte bodem 5
těchto pokynů.

3 Odstraňte šroubovací těsnění

4 Vložte jednu ruku dovnitř masky tak, abyste měli palec mezi maskou

na levé straně masky. Šroubovací
těsnění uložte na bezpečném
místě.

a ventilátorem a ostatní prsty pod ventilátorem. Palec druhé ruky
položte na otvor nad ventilátorem a opatrně na něj zatlačte směrem
dolů, až se ventilátor uvolní. Vytáhněte jednotku ventilátoru ven. Při
demontáži ventilátoru by neměla být zapotřebí síla.
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Návod k čištění (2/2)
5 Vezměte papírovou utěrku a

6 Začněte čištěním vnější strany. 7 Pokračujte elastickými

naneste na ni dostatek dezinfekce
s obsahem tenzidů.

popruhy. Dbejte zvláštní
opatrnosti v blízkosti zapuštěných
míst, jako jsou spony.

8 Vezměte si novou utěrku s

9 Buďte pečliví při čištění vnitřku 10 Nechte vyschnout do příštího

dezinfekcí a začněte čistit vnitřek
masky.

ventilátoru. Jednotku ventilátoru
(a filtry) byste nikdy neměli
potápět do kapaliny.

použití.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento návod nenahrazuje uživatelský návod a předpokládá, že je
uživatel plně poučen a seznámen se samotnou maskou Tiki, prostředím, ve kterém je používána,
nebezpečími pobytu v takovém prostředí, pokyny platnými na pracovišti a místními předpisy a
omezeními.
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Pokyny ke zkoušce přiléhavosti
Tiki industrial se dodává ve třech různých velikostech: malá, střední a velká.
Před použitím je třeba provést test těsného přilnutí pro ověření správné velikosti a
správného přilnutí k obličeji uživatele. Při provádění tohoto testu by neměl být k masce
připojen ani ventilátor, ani filtry.

1 Nasaďte si masku (bez ventilátoru nebo filtrů) a

2 Položte plochý kus papíru na horní část masky tak,

nastavte si popruhy tak, aby vám maska přiléhala k
obličeji pohodlně, avšak ne příliš natěsno.

aby byly zakryty oba otvory. Současně prstem
ucpěte nabíjecí otvor na straně masky.

3 Nyní se pokuste řádně se nadechnout.

Přiléhá-li maska správně, neměl by být nádech
možný a maska by se při pokusu o nadechnutí měla
přitisknout k vašemu obličeji.
Nepřiléhá-li maska správně, povšimnete si
pronikání vzduchu do masky. Snažte se zjistit, kudy
vzduch vniká dovnitř a tuto netěsnost odstranit.
Možná bude stačit jen utáhnout popruhy nebo zvolit
jinou velikost masky. Těsnost přilnutí masky mohou
také narušit jiné překážky, např. dlouhé vousy, brýle
nebo vlasy padající dovnitř masky.
Pokud maska stále propouští vzduch a nedaří se vám
provést úspěšný test, pak tuto masku nepoužívejte.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento návod nenahrazuje uživatelský návod a předpokládá, že je
uživatel plně poučen a seznámen se samotnou maskou Tiki, prostředím, ve kterém je používána,
nebezpečími pobytu v takovém prostředí, pokyny platnými na pracovišti a místními předpisy a
omezeními.
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