Pukeutumisohjeet (1/2)
Tärkeitä tietoja:
- Hengityssuojain suojaa ilmateitse leviäviltä pisaroilta ja aerosolihiukkasilta
- Hengityssuojaimeen sisältyy erillinen puhallin- ja akkuyksikkö, joka on kytketty HEPA-suodattimeen
(P3)
- Puhallin luo maskiin positiivisen paineen, joka helpottaa hengittämistä ja varmistaa, että maskin
sisään ei pääse hiukkasia.
- Suorita aina istuvuuskoe ennen pukemista (katso erilliset ohjeet)

1 Varmista, että hengityssuojain 2 Kiinnitä valkoinen sisäänhengityssuodatin maskin päälle
ei ole vaurioitunut tai likainen ja
että akku on ladattu täyteen.

asettamalla se (30) asteen kulmaan ja kiertämällä varovasti oikealle.
Vältä tiivisteen vahingoittamista asettamalla sormesi puhaltimen alle
maskin sisään ja työntämällä varoen ylöspäin samalla, kun kierrät
suodatinta.

3 Jos tarvitaan

4 Nollaa puhallinyksikkö

uloshengityssuodatinta (vihreä),
kiinnitä se samalla tavalla
asettamalla (30) asteen kulmaan,
painamalla alaspäin ja
kiertämällä varovasti oikealle.

seuraavasti:
1) pidä maskia ylösalaisin
2) paina molempia painikkeita
yhtä aikaa kunnes oikealla
(sinusta katsoen vasemmalla)
olevat kaksi diodia syttyvät ja
oikeanpuoleisin diodi lakkaa
vilkkumasta (puhallin ei
käynnisty)
3) vapauta painikkeet.

5 Aseta maski kasvoillesi.

Puhallin on nyt nollattu.

* HUOMAUTUS: Suodattimen ollessa uusi ja käyttämätön, sen lukitseminen saattaa olla hieman vaikeampaa. Jos näin on,
älä käytä voimaa, se voi vahingoittaa kierteitä! Sen sijaan varmista, että pidät suodatinta tiukasti suorassa tuulettimeen
nähden. Sen jälkeen paina suodatinta kevyesti ja lukitse suodatin kiertämällä sitä oikealle. Helpota lukitsemista pitämällä
samalla toista kättäsi tuulettimen alla.
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Pukeutumisohjeet (2/2)
6 Aloita hihnojen kiristäminen ylhäältä ja jatka alimpiin hihnoihin. Varmista, että hengityssuojain istuu
tiukasti kasvoilla. Vältä kuitenkin liiallista kiristämistä joka saattaa aiheuttaa epämukavuutta . Varmista, että
kasvojen ympärillä olevan tiivisteen ja kasvojen väliin ei ole jäänyt mitään mikä saattaa aiheuttaa vuotoja.

7 Kytke puhallinyksikkö päälle pitämällä 8 Kokeile hälytystä viemällä
virtapainiketta painettuna (3) sekunnin
ajan.
Vedä syvään henkeä muutaman kerran.
Puhallinyksikkö säätää nopeuden
automaattisesti ja optimoi
ilmavirtauksen.

kaksi sormea tiivisteen ja
kasvojen väliin siten, että niiden
väliin muodostuu aukko.
Hälytysäänen pitäisi soida (2)
sekunnin kuluessa. Siihen liittyy
vilkkuva valo ja piippaus (1)
sekunnin välein.
Kun aukko sulkeutuu,
hälytyksen pitäisi lakata
muutamassa sekunnissa.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tämä opas ei korvaa käyttöopasta ja tässä oletetaan, että käyttäjä tuntee
Tiki-hengityssuojaimen, sen käyttöympäristön, käyttöympäristön vaarat, työpaikan ohjeistukset ja
paikalliset lait ja rajoitukset.
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Käyttöohjeet
•

Vasen valo palaa aina, kun puhallinyksikkö on päällä.

•

Säädä puhaltimen nopeutta painamalla päälle/pois-painiketta toistuvasti. Nopeus
muuttuu hieman joka painalluksella. Kuulet ja tunnet nopeuden muutoksen. Kun
puhallin vaihtaa taas suuresta nopeudesta matalaan, se on automaattitilassa.

•

Jos valo alkaa vilkkua ja kuulet hälytyksen joka (5) sekunti, akku alkaa olla lopussa ja
käyttöaikaa on jäljellä noin (15) minuuttia.

•

Maskiin voidaan liittää ulkoinen akku. Tämä pidentää käyttöaikaa jopa 10:llä
lisätunnilla olosuhteista riippuen.

•

Sytytä ja sammuta sisäänrakennetut LED-valaisimet painamalla painiketta ”Valo
päälle/pois”.

•

Jos kaksi oikeanpuoleista varoitusvaloa alkaa vilkkua ja kuulet hälytysäänen joka (2)
sekunti, hengityssuojaimen suodatin on tukossa tai huomattava vuoto aiheuttaa
maskin sisään alipaineen. Poistu saastuneelta alueelta välittömästi.
o Jos puhaltimen hälytys varoittaa akun virran loppumisesta, poistu alueelta
välittömästi ja lataa puhallin ohjeiden mukaisesti ennen kuin jatkat
hengityssuojaimen käyttöä.
o Jos puhaltimen hälytys varoittaa alipaineesta, poistu alueelta välittömästi ja
vaihda suodatin. Jos alipainehälytys toistuu, tarkista onko
hengityssuojaimessa vuotoja tai maskiosa vaurioitunut.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tämä opas ei korvaa käyttöopasta ja tässä oletetaan, että käyttäjä tuntee
Tiki-maskin, sen käyttöympäristön, käyttöympäristön vaarat, työpaikan ohjeistukset ja paikalliset lait
ja rajoitukset.
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Riisumisohjeet
1 Poista maski vetämällä hihnojen lenkeistä.

2 Vedä maski pään yli ja varmista, että se ei koske
vaatteisiisi.

3 Vältä kasvojen ja maskin etupuolen koskemista.

4 Aseta maski sille osoitetulle alueelle.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tämä opas ei korvaa käyttöopasta ja tässä oletetaan, että käyttäjä tuntee
Tiki-maskin, sen käyttöympäristön, käyttöympäristön vaarat, työpaikan ohjeistukset ja paikalliset lait
ja rajoitukset.
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Tiki-maskin lataaminen
1 Poista tiivisteruuvi maskin vasemmalla puolelta

2 Liitä latausjohto kohdistamalla kolme pientä

kiertämällä sitä käsin vastapäivään. Varmista, että
säilytät irrotetun tiivisteruuvin.

piikkiä puhallinyksikön vastakappaleen reikiin.
Työnnä pistoke sisään ja kiristä pistoke kiertämällä
ruuvia käsin myötäpäivään. Lataa kunnes laturin
latausvalo palaa vihreänä. Varmista, että irrotat
laturin kun akku on täynnä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tämä opas ei korvaa käyttöopasta ja tässä oletetaan, että käyttäjä tuntee
Tiki-maskin, sen käyttöympäristön, käyttöympäristön vaarat, työpaikan ohjeistukset ja paikalliset lait
ja rajoitukset.
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Ulkoisen akun liittäminen
1 Vie akun johto hihnan

2 Liitä ulkoinen akku johtoon.

3 Poista tiivisteruuvi maskin

vasemman puolen lenkin läpi.

vasemmalta puolelta kiertämällä
sitä käsin vastapäivään. Säilytä
irrotettu ruuvitiivisteen turvassa.

4 Liitä latausjohto kohdistamalla 5 Kytke puhallinyksikkö päälle

6 Laita ulkoinen akku taskuun tai

kolme pientä piikkiä
puhallinyksikön vastakappaleen
reikiin. Työnnä pistoke sisään,
kiristä pistoke kiertämällä ruuvia
käsin myötäpäivään ja varmista
että johto kulkee vapaasti.

kiinnitä se akussa olevalla
kiinnittimellä vaatteisiin tai vyölle.

pitämällä oikean käden puolella
olevaa virtapainiketta painettuna
(3) sekunnin ajan.

TÄRKEÄÄ! Ulkoinen akku tulee irrottaa puhaltimesta silloin, kun maski ei ole käytössä. Jos näin ei tehdä,
akku purkautuu.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tämä opas ei korvaa käyttöopasta ja tässä oletetaan, että käyttäjä tuntee
Tiki-maskin, sen käyttöympäristön, käyttöympäristön vaarat, työpaikan ohjeistukset ja paikalliset lait
ja rajoitukset.
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Puhdistusohjeet (1/2)
1 Poista suodattimet kiertämällä niitä (30) astetta vasemmalle.

2 Aseta maski puhtaalle pinnalle.

Jos suodattimet käytetään uudelleen, puhdista ne desinfiointiaineella.
Muussa tapauksessa hävitä suodattimet tarkoitukseen varatussa
paikassa.

Pitääkö puhallinyksikkö irrottaa?
Jos sinun täytyy vaihtaa akku tai jos jaat hengityssuojaimen jonkun toisen kanssa ja sinun täytyy siksi
puhdistaa se, poista puhallinyksikkö ennen maskin puhdistamista. Jos ei, jatka ohjeeseen (5).

3 Poista tiivisteruuvi maskin

4 Vie toinen käsi maskin sisään siten, että peukalo on maskin ja

vasemmalta puolelta kiertämällä
sitä käsin vastapäivään. Varmista,
että säilytät irrotetun
tiivisteruuvin turvassa.

puhaltimen välissä ja muut sormet puhaltimen alapuolella. Vie toisen
käden peukalo puhaltimen yläpuolella olevan aukon päälle ja paina
varoen alaspäin kunnes puhallin vapautuu. Vedä puhallinyksikkö ulos.
Puhaltimen tulisi irrota ilman voimankäyttöä.
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Puhdistusohjeet (2/2)
5 Lisää runsaasti tensidejä

6 Aloita ulkopuolelta.

sisältävää desinfiointiainetta
paperipyyhkeeseen.

7 Puhdista sitten joustavat
nauhat. Noudata erityistä
huolellisuutta puhdistuksessa.

8 Ota uusi desinfiointiainetta

9 Noudata erityistä huolellisuutta 10 Jätä kuivumaan ja

sisältävä pyyhe ja ala puhdistaa
maskin sisäpuolta.

puhaltimen sisäpuolta
puhdistaessasi. Puhallinyksikköä
(ja suodattimia) ei tulisi
milloinkaan upottaa nesteeseen.

odottamaan seuraavaa käyttöä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tämä opas ei korvaa käyttöopasta ja tässä oletetaan, että käyttäjä tuntee
Tiki-maskin, sen käyttöympäristön, käyttöympäristön vaarat, työpaikan ohjeistukset ja paikalliset lait
ja rajoitukset.
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Istuvuuskokeen ohjeet
Tiki- hengityssuojainta on saatavilla kolmessa eri koossa: pieni (S), keskikokoinen (M) ja suuri
(L).
Ennen käyttöä tulee tehdä istuvuuskoe, jolla varmistetaan, että maskiosa on oikean
kokoinen ja tiivistyy kunnolla kasvoja vasten. Puhallinyksikköä tai suodattimia ei kiinnitetä
maskiin istuvuuskokeen ajaksi.

1 Aseta maski kasvoillesi (ilman puhallinyksikköä tai

2 Aseta paperinpala maskin päälle siten, että se

suodattimia) ja säädä hihnat siten, että maski on
mukavasti kasvoillasi mutta ei liian kireällä.

peittää kaksi reikää. Peitä samalla sormella maskin
sivussa oleva latausaukko.

3 Vedä varoen henkeä.

Jos istuvuus on hyvä, sinun ei tulisi voida vetää
henkeä ja maskin tulisi työntyä kasvojasi vasten kun
yrität hengittää.
Jos istuvuus on huono, huomaat, että maskiin virtaa
ilmaa. Yritä paikantaa vuoto ja poistaa se. Pelkkä
hihnojen kiristäminen tai toisen kokoisen maskin
käyttö voi riittää. Tiivisteen toimintaa voivat haitata
myös suuri parta, silmälasit tai maskin sisään valuneet
hiukset.
Jos maskin vuoto jatkuu etkä onnistu istuvuuskokeen
tekemisessä, maskia ei tule käyttää.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tämä opas ei korvaa käyttöopasta ja tässä oletetaan, että käyttäjä tuntee
Tiki-maskin, sen käyttöympäristön, käyttöympäristön vaarat, työpaikan ohjeistukset ja paikalliset lait
ja rajoitukset.
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