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Opzetinstructies (1/2) 

Belangrijke informatie: 
- Het masker biedt bescherming tegen ademdruppeltjes en tegen de overbrenging van deeltjes 

via aerosolen. 

- Het masker heeft een afzonderlijke blaas- en batterij-unit die is aangesloten op een HEPA-filter 

(P3). 

- De blazer creëert een positieve druk in het masker waardoor de gebruiker makkelijk kan 

ademen. 

- Voer voor het aantrekken altijd een fit-test uit (zie aparte instructies) 

* OPMERKING: Soms kan het moeilijk zijn om het filter te bevestigen als het nieuw is. Gebruik in dat geval geen kracht, 

dit kan de schroefdraad beschadigen! Zorg er in plaats daarvan voor dat u het filter strak tegen de draad en recht houdt. 

Draai dan weer met een lichte maar gelijkmatige druk en oefen tegelijkertijd een lichte druk naar boven uit met je andere 

hand onder de ventilator. Als het filter correct is bevestigd, moet u een zachte weerstand voelen en moet het filter parallel 

met de ventilator zitten. Hoe vaker u het filter gebruikt, hoe gemakkelijker het is om het te bevestigen. 

 

1 Zorg dat het masker niet 

zichtbaar beschadigd of vervuild 
is en dat de batterij volledig is 
opgeladen. 

2 Bevestig de witte inademfilter bovenop het masker door hem in 

een hoek van 30 graden te zetten en hem voorzichtig naar rechts te 
draaien. Plaats uw vingers onderaan de blazer aan de binnenkant 
van het masker en oefen tijdens het draaien een lichte opwaartse 
druk uit. Zo voorkomt u schade aan de afdichting. 

3 Bevestig het groene 

uitademfilter door het filter in 
een hoek van 30 graden over de 
bajonetopening van de 
ventilator te plaatsen. Druk hem 
voorzichtig naar beneden en 
draai hem naar rechts. Obs: 
Forceer het niet op zijn plaats. U 
moet een lichte klik horen 
terwijl u het filter in de bajonet 
draait. 

 

4 Reset de blaasunit: 

1) Houd het masker op zijn kop. 
2) Druk tegelijkertijd op de twee 
knoppen totdat de twee diodes 
aan de rechterkant (voor u 
links) branden en de meest 
rechtse diode stopt met 
knipperen (de blazer start niet). 
3) Laat de knoppen los.  
 
De blazer is nu gereset. 

 

5 Zet het masker op. 
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Opzetinstructies (2/2) 

 

 

 

DISCLAIMER: Deze snelgids dient niet ter vervanging van de gebruiksaanwijzing. Er wordt van 

uitgegaan dat de gebruiker volledig bekend en vertrouwd is met het Tiki-masker, de omgeving waarin 

het wordt gebruikt, de gevaren van een dergelijke omgeving, richtlijnen voor de werkplek en lokale 

wetten en beperkingen.     

6  Zorg ervoor dat het masker stevig op het gezicht zit, maar niet te strak om ongemak te veroorzaken. 

Als u deze moet bijstellen, span dan altijd de banden van boven naar beneden aan, d.w.z. pas eerst de 
bovenste riem van het harnas aan en trek deze indien nodig aan. Voel de pasvorm aan de zijkanten en 
pas indien nodig iets aan beide banden aan de zijkanten van het masker aan. Pas indien nodig de band 
zo nodig het dichtst bij uw kin aan. Als het masker te strak op uw gezicht zit, maakt u de bandjes iets 
losser. 
Zorg ervoor dat niets de verzegeling rond het gezicht verduistert (zoals haar of een haarbedekking) dat 
lekken kan veroorzaken. 

7 Zet het apparaat aan door de 

powerknop 3 seconden ingedrukt te 
houden.  
Haal een paar keer diep adem. De 
blaasunit zal de snelheid hier 
automatisch op aanpassen en de 
luchtstroom optimaliseren. 

8 Test het alarm door twee 

vingers tussen de afdichting 
en uw gezicht te steken, zodat 
er een opening is.  
 
Het alarm zou na ongeveer 2 
seconden moeten afgaan. U 
hoort dan iedere seconde een 
pieptoon en ziet een licht 
knipperen.  
 
Als de opening weer dicht is, 
zou het alarm na een paar 
seconden weer moeten 
stoppen. 
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Gebruiksinstructies 

 

• Als de blazer aan staat, brandt het linkerlampje altijd. 

 

• Om de snelheid van de blaasunit aan te passen, drukt u meerdere keren op de 

aan/uit-knop. De snelheid verandert per keer licht. U hoort en voelt dat de 

snelheid verandert. Zodra de blazer weer afwisselt tussen snel en langzaam, staat 

hij in de automatische modus. 

 

• Als het rechterlampje gaat knipperen en u iedere 5 seconden een alarm hoort, is 

de batterij bijna leeg en is het masker nog ongeveer 15 minuten te gebruiken.  

 

• U kunt een externe batterij aansluiten op het masker. Dit verlengt de gebruikstijd 

met maximaal 10 uur.  

 

• Druk op de knop "Licht aan/uit" om de ingebouwde ledlampjes aan of uit te 

zetten. 

 

• Als de twee lampjes aan de rechterkant beginnen te knipperen en u elke (één) 
seconde een hoorbaar alarm hoort, geeft dit aan dat het maskerfilter verstopt is of 
dat er een groot lek is dat onderdruk in het masker veroorzaakt. Verlaat het gebied 
onmiddellijk. 

o Als de blazer waarschuwt voor een bijna lege batterij, verlaat dan onmiddellijk 
de ruimte en laad de blazer op volgens de instructies voordat u het masker 
verder gebruikt. 

o Als de blazer waarschuwt voor onderdruk in het masker, verlaat dan 
onmiddellijk het gebied en vervang het filter. Mocht er nog steeds een 
onderdrukalarm zijn, controleer dan op lekken en of het masker 
beschadigd is. 

 
 

 

 

 

DISCLAIMER: Deze snelgids dient niet ter vervanging van de gebruiksaanwijzing. Er wordt van 

uitgegaan dat de gebruiker volledig bekend en vertrouwd is met het Tiki-masker, de omgeving waarin 

het wordt gebruikt, de gevaren van een dergelijke omgeving, richtlijnen voor de werkplek en lokale 

wetten en beperkingen.     
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Afzetinstructies 

1 Zet het masker af door aan de bandlussen te 

trekken. 
 
 

2 Trek het masker over uw hoofd heen en zorg 

dat het niet in contact komt met uw kleding. 
 

3 Zorg dat u uw gezicht en de voorkant van het 

masker niet aanraakt. 
 

4 Leg het masker op een daarvoor aangewezen 

plek. 
 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: Deze snelgids dient niet ter vervanging van de gebruiksaanwijzing. Er wordt van 

uitgegaan dat de gebruiker volledig bekend en vertrouwd is met het Tiki-masker, de omgeving waarin 

het wordt gebruikt, de gevaren van een dergelijke omgeving, richtlijnen voor de werkplek en lokale 

wetten en beperkingen.     
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Het Tiki-masker opladen 

1 Verwijder de schroefafdichting aan de 

linkerkant van het masker. Zorg dat u deze 
schroefafdichting op een veilige plek bewaart. 

2 Sluit de stekker aan door de drie pinnen uit te 

lijnen en de stekker in het masker te steken. Laad 
het masker op tot het lampje op de oplader groen 
is. Zorg dat u de lader loskoppelt als de batterij vol 
is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: Deze snelgids dient niet ter vervanging van de gebruiksaanwijzing. Er wordt van 

uitgegaan dat de gebruiker volledig bekend en vertrouwd is met het Tiki-masker, de omgeving waarin 

het wordt gebruikt, de gevaren van een dergelijke omgeving, richtlijnen voor de werkplek en lokale 

wetten en beperkingen.    
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Een externe batterij aansluiten 

1 Pak de batterijkabel en haal 

deze door de lus aan de 
linkerkant van het bandje. 
 

2 Sluit de externe batterij aan 

op de kabel. 

3 Verwijder de 

schroefafdichting aan de 
linkerkant van het masker. Zorg 
dat u deze schroefafdichting op 
een veilige plek bewaart. 

 

4 Sluit de batterijkabel aan op 

het masker door de drie pinnen 
uit te lijnen en de stekker in het 
masker te steken. Draai de 
kabelschroef vast. Zorg dat de 
kabel niet in de knoop zit. 
 

5 Zet het apparaat aan door de 

powerknop 3 seconden 
ingedrukt te houden. 
 
 
 

6 Doe de externe batterij in een 

zak of maak hem met de clip 
vast aan uw kleding of riem voor 
het meeste gebruiksgemak. 
 

LET OP! De externe batterij moet van de blazer worden losgekoppeld als u het masker niet gebruikt. 

Anders loopt hij leeg. 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: Deze snelgids dient niet ter vervanging van de gebruiksaanwijzing. Er wordt van 

uitgegaan dat de gebruiker volledig bekend en vertrouwd is met het Tiki-masker, de omgeving waarin 

het wordt gebruikt, de gevaren van een dergelijke omgeving, richtlijnen voor de werkplek en lokale 

wetten en beperkingen.    
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Schoonmaakinstructies (1/2) 

1 Verwijder de filters door ze 30 graden naar links te draaien.  

 
Als de filters opnieuw moeten worden gebruikt, reinig ze dan met 
desinfectiemiddel op dezelfde manier als het masker. Gooi de filters 
anders op de daarvoor bestemde plaats. 

2 Leg het masker op een 

ontsmet oppervlak.  

 
Moet u de blaasunit loskoppelen? 

Als u de batterij moet vervangen of als u het masker met iemand deelt en het dus volledig moet 
schoonmaken, moet u voor het schoonmaken de blaasunit loskoppelen. Zo niet, ga dan door naar 
stap 5. 

3 Verwijder de 

schroefafdichting aan de 
linkerkant van het masker. Zorg 
dat u deze schroefafdichting op 
een veilige plek bewaart.  

4 Plaats één hand aan de binnenkant van het masker, met uw duim 

tussen het masker en de blazer en de andere vingers onder de 
blazer. Leg de duim van uw andere hand op het gat boven de blazer 
en druk langzaam omlaag totdat de blazer loskomt. Trek de 
blaasunit los. Dit moet mogelijk zijn zonder dat u kracht moet 
gebruiken. 
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Schoonmaakinstructies (2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: Deze snelgids dient niet ter vervanging van de gebruiksaanwijzing. Er wordt van 

uitgegaan dat de gebruiker volledig bekend en vertrouwd is met het Tiki-masker, de omgeving waarin 

het wordt gebruikt, de gevaren van een dergelijke omgeving, richtlijnen voor de werkplek en lokale 

wetten en beperkingen.     

5 Pak een papieren doekje en 

doe er een royale hoeveelheid 
ontsmettingsmiddel met 
tensiden op. 
 

6 Begin aan de buitenkant. 

 
 

7 Ga verder met de elastische 

bandjes. Wees extra voorzichtig 
op plekken met inkepingen, 
zoals klemmen. 

8 Pak een nieuw doekje met 

ontsmettingsmiddel en maak de 
binnenkant van het masker 
schoon. 

9 Wees voorzichtig bij de 

binnenkant van de blazer. De 
blaasunit (en de filters) mogen 
nooit worden ondergedompeld 
in vloeistof. 

10 Laat het masker drogen tot 

het volgende gebruik. 
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Pasinstructies 

Het medische Tiki-masker is verkrijgbaar in drie maten: klein, medium en groot.  

 

Test voor het gebruik of het masker past om zeker te weten dat het masker het juiste 

formaat heeft en de afdichting uw gezicht beschermt. Test het masker zonder de 

blaasunit en zonder de filters. 

 

 

DISCLAIMER: Deze snelgids dient niet ter vervanging van de gebruiksaanwijzing. Er wordt van 

uitgegaan dat de gebruiker volledig bekend en vertrouwd is met het Tiki-masker, de omgeving waarin 

het wordt gebruikt, de gevaren van een dergelijke omgeving, richtlijnen voor de werkplek en lokale 

wetten en beperkingen.    

1 Zet het masker op (zonder blaasunit of filters) 

en verstel de bandjes zodat het masker 
comfortabel zit, maar niet te strak. 
 

2 Leg een plat vel papier bovenop het masker en 

zorg dat het de twee gaten afdekt. Leg 
tegelijkertijd een vinger op de laadopening aan de 
zijkant van het masker. 

3 Probeer voorzichtig om in te ademen. 

 
 

Als het masker goed zit, zou u niet moeten 
kunnen inademen en drukt het masker op uw 
gezicht als u het probeert. 
 
Als het masker niet goed zit, zult u merken dat 
er lucht in het masker lekt. Probeer uit te vinden 
waar het lek zit en probeer het te verhelpen. 
Misschien moet u alleen de bandjes strakker 
trekken of een ander formaat masker kiezen. Ook 
andere oorzaken kunnen een goede afdichting in 
de weg staan. Denk aan een grote baard, een bril 
of haren die tussen de afdichting doorkomen.   
 
Als het masker lucht blijft lekken en u de test niet 
met succes kunt doen, mag u het masker niet 
gebruiken. 


