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Påsætningsinstruks (1/2) 

Vigtige informationer: 

- Masken som helhed beskytter mod åndedrætsdråber og aerosol transmission af partikler. 

- Masken indbefatter en separat blæser og en batterienhed med tilslutning til et HEPA-filter (P3). 

- Blæseren opretter et positivt tryk inde i masken, som letter vejrtrækningen. 

- Udfør altid en ydelseskontrol forud for påsætning (se separate instrukser). 

 

1 Sørg for, at der ikke er synlige 

skader eller snavs på masken, og at 

batteriet er ladet helt op. 

2 Fastgør det hvide indåndingsfilter øverst på masken ved at placere det 

i en 30-graders vinkel, tilføre et ret kraftigt og vedvarende tryk og drej 

forsigtigt filtret mod højre. For at undgå at beskadige pakningen skal du 

placere dine fingre under blæseren på indersiden af masken og trykke let 

opad, imens du drejer filtret. * 

3 Fastgør det grønne 

udåndingsfilter ved at placere det i 
en 30-graders vinkel over 
ventilatoråbningen. Tryk det 
forsigtigt nedad og drej det mod 
højre. Bemærk: Undlad at tvinge 
filtret på plads. Når du drejer 
filtret ind i åbningen, lyder der et 
klik. 
 

 

4 Nulstilling af blæserenheden ved 

at: 

1) Vende masken på hovedet 

2) Trykke på de to knapper 

samtidig, indtil de to lysdioder til 

højre (til venstre set fra din 

placering) lyser, og lysdioden længst 

til højre holder op med at blinke 

(blæseren må ikke starte). 

3) Slip knapperne.  

 

Nu er blæseren blevet nulstillet. 

5 Påsætning af masken. 

 

 

* BEMÆRK: Af og til kan det være svært at fastgøre filtret, når det er nyt. I dette tilfælde må du ikke udøve tryk på filtret, 

for det kan beskadige gevindene! I stedet for skal du sørge for at holde filtret helt tæt og lige ind til gevindet. Drej det igen 

med et let men vedvarende tryk og tryk det samtidig en smule opad med den anden hånd under ventilatoren. Når filtret er 

blevet fastgjort korrekt, kan du mærke en smule modstand, og filtret er placeret parallelt til ventilatoren. Jo oftere du 

anvender filtret, desto nemmere bliver det at fastgøre det. 
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Påsætningsinstruks (2/2) 

 

 

 

 

 

 

ANSVARSFRASKRIVELSE: Denne manual erstatter ikke brugermanualen og er baseret på, at brugeren 

er trænet i og bekendt med både Tiki-masken, miljøet, hvor den skal anvendes, risiciene ved at 

opholde sig i et sådant miljø, arbejdspladsens retningslinjer samt lokale love og restriktioner.     

6 Sørg for, at masken slutter tæt på ansigtet uden dog at være for stram, for dette er ubehageligt.  Hvis du har 

brug for at justere masken, skal du altid stramme stropperne ovenfra og ned, dvs. først justere den øverste 

strop i remsystemet og stramme den ved behov. Mærk efter, hvordan masken sidder i siderne, og juster den 

en smule ved behov ved hjælp af stropperne på maskens sider. Juster kun den strop, der befinder sig tættest 

på din hage, ved behov. Hvis masken sidder for stramt på sit ansigt, skal du løsne stropperne en smule.  

Sørg for, at der ikke er noget, der forhindrer masken i at slutte helt tæt på dit ansigt (såsom hår eller et 

hårnet), for dette kan medføre lækager. 

7 Tænd for enheden ved at trykke 

startknappen ned i 3 sekunder.  

Tag et par dybe indåndinger. Blæseren 

justerer automatisk hastigheden og 

optimerer luftstrømmen. 

8 Kontrollér alarmen ved at 

føre to fingre ind imellem 

masken og ansigtet for at skabe 

en sprække.  

 

Alarmen skal aktiveres efter 2 

sekunder ved at blinke og 

udsende en lyd hvert sekund.  

 

Når sprækken igen er blevet 

lukket, skal alarmen stoppe efter 

et par sekunder. 
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Anvendelsesinstrukser 

 

• Lampen i venstre side lyser altid, når blæserenheden er tændt. 

 

• Tryk på start-/stopknappen flere gange for at justere blæserhastigheden. Hastigheden 

ændrer sig lidt for hvert tryk. Du kan høre og mærke hastighedsændringen. Når 

blæserhastigheden ændres fra høj til lav igen, er den tilbage i automatisk funktion. 

 

• Hvis lampen i højre side begynder at blinke, og en alarm lyder hvert 5. sekund, er 

batteriet ved at være afladet, og den resterende driftstid er ca. 15 minutter.  

 

• Det er muligt at tilslutte et eksternt batteri til masken. Dette forlænger driftstiden med 

op til 10 ekstra timer.  

 

• Tryk på knappen markeret med “Lys til/fra” for at tænde og slukke det indbyggede 

LED-lys. 

 

• Hvis de to lamper i højre side begynder at blinke, og du hører en alarmtone hvert 

sekund, er dette en henvisning til, at maskens filter enten er blokeret, eller at der 

foreligger en stor lækage, som kan medføre et negativt tryk i masken. Forlad området 

med det samme.  
o Hvis blæseren udsender en advarsel om lav batterikapacitet, skal du forlade 

området med det samme og oplade blæseren i henhold til instrukserne, inden 

du fortsætter med at bruge masken.  
o Hvis blæseren udsender en advarsel om negativt tryk i masken, skal du forlade 

området med det samme og udskifte filtret. Hvis alarmen om et negativt tryk 

stadig er aktiveret, skal du kontrollere for lækager eller beskadigelse af 

masken. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANSVARSFRASKRIVELSE: Denne manual erstatter ikke brugermanualen og er baseret på, at brugeren 

er trænet i og bekendt med både Tiki-masken, miljøet, hvor den skal anvendes, risiciene ved at 

opholde sig i et sådant miljø, arbejdspladsens retningslinjer samt lokale love og restriktioner.     
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Aftagningsinstrukser 

1 Tag masken af ved at trække i stropperne. 

 

 

2 Træk masken opad og hen over hovedet og sørg 

for, at masken ikke kommer i berøring med dit tøj. 

 

3 Undgå at røre ved dit ansigt og ved maskens 

forside. 

 

4 Læg masken fra dig et dertil egnet sted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSVARSFRASKRIVELSE: Denne manual erstatter ikke brugermanualen og er baseret på, at brugeren 

er trænet i og bekendt med både Tiki-masken, miljøet, hvor den skal anvendes, risiciene ved at 

opholde sig i et sådant miljø, arbejdspladsens retningslinjer samt lokale love og restriktioner.     
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Opladning af Tiki-masken 

1 Fjern skruepakningen i venstre side af masken. 

Sørg for at opbevare skruepakningen et sikkert sted. 

2 Tilslut stikkene ved at placere de tre stikben 

korrekt og skubbe stikket ind. Oplad enheden, indtil 

indikatorlamperne på opladeren lyser grønt. Sørg for 

at afbryde opladeren, når batteriet er helt opladet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSVARSFRASKRIVELSE: Denne manual erstatter ikke brugermanualen og er baseret på, at brugeren 

er trænet i og bekendt med både Tiki-masken, miljøet, hvor den skal anvendes, risiciene ved at 

opholde sig i et sådant miljø, arbejdspladsens retningslinjer samt lokale love og restriktioner.    
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Fastgørelse af det eksterne batteri 

1 Før batterikablet ind igennem 

strophullet på venstre side. 

 

2 Tilslut det eksterne batteri til 

kablet. 

3 Fjern skruepakningen i venstre 

side af masken. Sørg for at 

opbevare skruepakningen et 

sikkert sted. 

 

4 Tilslut batterikablet til masken 

ved at placere de tre stikben 

korrekt og skubbe stikket ind. 

Stram kabelskruen. Sørg for, at 

kablet ikke er snoet. 

 

5 Tænd for enheden ved at trykke 

startknappen ned i 3 sekunder. 

 

 

 

6 Læg det eksterne batteri ned i 

en lomme eller fastgør det til dit 

tøj eller bælte ved hjælp af 

klemmen efter ønske. 

 

BEMÆRK! Det eksterne batteri skal afbrydes fra blæseren, når masken ikke er i brug, for ellers aflades det. 

 

 

 

 

 

 

 

ANSVARSFRASKRIVELSE: Denne manual erstatter ikke brugermanualen og er baseret på, at brugeren 

er trænet i og bekendt med både Tiki-masken, miljøet, hvor den skal anvendes, risiciene ved at 

opholde sig i et sådant miljø, arbejdspladsens retningslinjer samt lokale love og restriktioner.     
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Rengøringsinstrukser (1/2) 

1 Fjern filtrene ved at dreje dem 30 grader mod venstre.  

 

Hvis filtrene skal bruges igen, skal de rengøres med et 

desinfektionsmiddel på samme måde som masken. Hvis ikke, skal de 

bortskaffes på et dertil egnet sted.  

2 Læg masken på en 

dekontamineret overflade.  

 
Skal blæserenheden fjernes? 

Hvis du skal udskifte batteriet, eller hvis du deler masken med en anden person og derfor har brug for at 

rengøre hele masken, skal du fjerne blæserenheden forud for rengøring af masken. Hvis ikke, fortsæt til 

instruktion nummer 5. 

3 Fjern skruepakningen i venstre 

side af masken. Sørg for at 

opbevare skruepakningen et 

sikkert sted.  

4 Læg en hånd på maskens inderside, så tommelfingeren befinder sig 

mellem masken og blæseren, og de andre fingre befinder sig under 

blæseren. Placer tommelfingeren på den anden hånd på hullet oven over 

blæseren og tryk forsigtigt på hullet, indtil blæseren frigives. Træk 

blæserenheden ud. Det er ikke nødvendigt at bruge kræfter for at fjerne 

blæseren. 
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Rengøringsinstrukser (2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSVARSFRASKRIVELSE: Denne manual erstatter ikke brugermanualen og er baseret på, at brugeren 

er trænet i og bekendt med både Tiki-masken, miljøet, hvor den skal anvendes, risiciene ved at 

opholde sig i et sådant miljø, arbejdspladsens retningslinjer samt lokale love og restriktioner.     

5 Hæld en rigelig mængde 

desinfektionsmiddel med tensider 

ud på et stykke køkkenrulle. 

 

6 Start med maskens udvendige 

side. 

 

 

7 Fortsæt med de elastiske 

stropper. Sørg for at være ekstra 

forsigtig omkring forsænkede 

dele, såsom klips. 

8 Tag et nyt stykke køkkenrulle 

med desinfektionsmiddel og 

rengør maskens inderside. 

9 Pas på blæserens inderside. 

Blæserenheden (og filtrene) må 

aldrig nedsænkes i væsker. 

10 Lad masken lufttørre indtil 

næste anvendelse. 
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Instrukser for pasformskontrol 

Tiki medical-masken fås i tre forskellige størrelser: Small, medium og large.  

 

En kontrol skal udføres forud for anvendelsen for at sikre, at masken har den korrekte 

størrelse og slutter helt tæt på brugerens ansigt. Hverken blæseren eller filtrene må være 

tilsluttet til masken under kontrollen. 

 

 

 

ANSVARSFRASKRIVELSE: Denne manual erstatter ikke brugermanualen og er baseret på, at brugeren 

er trænet i og bekendt med både Tiki-masken, miljøet, hvor den skal anvendes, risiciene ved at 

opholde sig i et sådant miljø, arbejdspladsens retningslinjer samt lokale love og restriktioner.    

1 Sæt masken på (uden blæserenhed og filtre) og 

juster stropperne, så masken sidder behageligt og 

ikke strammer for meget. 

 

2 Læg et stykke fladt papir på toppen af masken og 

sørg for, at det dækker de to huller. Tryk samtidig en 

finger ned på opladningshullet på siden af masken 

for at lukke det. 

3 Prøv forsigtigt at ånde ind. 

 

 

Hvis masken passer, kan du ikke indånde, og 

masken trykkes ind mod dit ansigt, når du prøver på 

det. 

 

Hvis masken ikke passer, vil du opdage, at luft 

trænger ind i masken. Prøv at finde ud af, hvor 

lækagen er, og afhjælp den, hvis muligt. Måske skal 

du stramme stropperne eller prøve en masken i en 

anden størrelse. Andre faktorer, såsom et stort skæg, 

briller eller hår, der falder ind i masken, kan 

forhindre masken i at slutte tæt til ansigtet.   

 

Hvis masken fortsætter med at skabe lækager, og 

kontrollen igen er negativ, må masken ikke 

anvendes. 


