Instrukser for å ta på masken (1/2)
Viktig informasjon:
- Den komplette masken beskytter mot overføring av partikler fra åndedrettsdråper og -aerosoler.
- Masken har en separat vifte- og batterienhet som er koblet til et HEPA-filter (P3)
- Viften danner et overtrykk i masken, så det blir lettere å puste
- Før masken tas på må det alltid gjennomføres en test for å kontrollere at masken passer (se separate
instruksjoner)

1 Forsikre deg om at det ikke

2 Fest det hvite innåndingsfilteret på toppen av masken ved å plassere

finnes synlige skader eller
rester/skitt på masken, og at
batteriet er fulladet.

det i en 30 graders vinkel med et fast og jevnt trykk, og vri det forsiktig
mot høyre. Plasser fingrene dine nedenfor viften på innsiden av masken
og trykk forsiktig oppover mens du vrir, for å unngå å skade tetningen.
*

3 Fest det grønne

4 Tilbakestill vifteenheten ved å:

utåndingsfilteret i en 30 graders
vinkel over viftens
bajonettåpning. Trykk det
forsiktig nedover og vri det mot
høyre. Obs: Ikke tving det på
plass. Du bør høre et lett klikk når
du vrir filteret inn i bajonettlåsen.

1) hold masken opp-ned.
2) trykk samtidig på de to knappene
til de to diodene til høyre (venstre
fra ditt ståsted) tennes og dioden
lengst til høyre slutter å blinke
(viften skal ikke starte)
3) Slipp knappene.

5 Ta på masken.

Vifteenheten er nå tilbakestilt.

* MERK: Det kan noen ganger være vanskelig å feste filteret når det er nytt. Hvis dette er tilfelle må du ikke bruke kraft,
dette kan skade gjengene! I stedet må du forsikre deg om at du holder filteret tett inntil gjengene, og rett. Drei det på nytt
med lett men jevnt trykk, samtidig som du trykker lett oppover med den andre hånden din under viften. Når filteret er festet
korrekt, skal du kjenne en myk motstand og filteret skal sitte parallelt med viften. Jo flere ganger du bruker filteret, jo enklere
er det å feste det.
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Instrukser for å ta på masken (2/2)
6 Forsikre deg om at masken sitter tett inntil ansiktet, men ikke så tett at det er ukomfortabelt.

Hvis du må
justere den må du alltid stramme stroppene fra øverst til nederst, dvs. juster først den øverste stroppen på
selen og stram den ved behov. Kjenn etter hvordan passformen er på sidene, og juster begge stroppene på
maskens sider litt ved behov. Juster kun stroppen nærmest haken hvis dette er nødvendig. Løsne stroppene litt
hvis masken sitter for stramt på ansiktet ditt.
Forsikre deg om at ikke noe ødelegger tetningen rundt ansiktet (som hår eller hodeplagg) som kan forårsake
lekkasje.

7 Skru enheten på ved å trykke inn på-

8 Test alarmen ved å stikke inn

knappen i 3 sekunder
Pust dypt inn et par ganger. Viften vil
justere hastigheten automatisk og
optimalisere luftstrømmen.

to fingre mellom tetningen og
ansiktet slik at det dannes en
åpning.
Alarmen skal gå etter 2
sekunder i form av et blink og
en pipelyd hvert sekund.
Når åpningen er tettet skal
alarmen stoppe etter et par
sekunder.

ANSVARSFRASKRIVELSE: Denne håndboken erstatter ikke brukerhåndboken, og antar at brukeren er
fullt opplært om og kjent med både Tiki-masken, miljøet den skal brukes i, farene det medfører å
oppholde seg i et slikt miljø, retningslinjene for arbeidsplassen og lokale lover og begrensninger.
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Betjeningsanvisninger
•

Det venstre lyset vil alltid være tent når vifteenheten er på.

•

Trykk flere ganger på på/av-knappen for å justere viftehastigheten. Hastigheten vil bli
justert noe for hvert klikk. Du vil både høre og føle endringen i hastigheten. Når viften
går fra høy til lav hastighet igjen, er den i automatisk modus.

•

Hvis det høyre lyset begynner å blinke, og du hører en alarm hvert 5. sekund,
begynner batterinivået (og batteritiden) å bli lavt og det gjenstår ca. 15 minutter
driftstid.

•

Det finnes også en mulighet for å koble et eksternt batteri til masken. Dette vil
forlenge driftstiden med inntil 10 timer ekstra.

•

Trykk på knappen merket «Lys på/av» for slå de innebygde LED-lysene på og av.

•

Hvis de to lysene til høyre begynner å blinke, og du hører en alarm en (1) gang i
sekundet, betyr dette enten at maskens filter er blokkert, eller at en større lekkasje
fører til undertrykk i masken. Forlat området umiddelbart.
o Hvis vifteenheten varsler om lavt batteri må du umiddelbart forlate området og
lade vifteenheten i henhold til instruksjonene, før du fortsetter å bruke masken.
o Hvis vifteenheten varsler om undertrykk i masken, må du umiddelbart forlate
området og bytte filter. Hvis det etter dette fremdeles er undertrykk i masken
så sjekk for lekkasjer eller undersøk om masken er skadet.

ANSVARSFRASKRIVELSE: Denne håndboken erstatter ikke brukerhåndboken, og antar at brukeren er
fullt opplært om og kjent med både Tiki-masken, miljøet den skal brukes i, farene det medfører å
oppholde seg i et slikt miljø, retningslinjene for arbeidsplassen og lokale lover og begrensninger.
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Instrukser for å ta masken av
1 Fjern masken ved å trekke i stroppeløkkene.

2 Trekk masken opp og over hodet, og pass på at
ikke masken berører klærne dine.

3 Unngå å berøre ansiktet og maskens forside.

4 Plasser masken på det stedet den skal være.

ANSVARSFRASKRIVELSE: Denne håndboken erstatter ikke brukerhåndboken, og antar at brukeren er
fullt opplært om og kjent med både Tiki-masken, miljøet den skal brukes i, farene det medfører å
oppholde seg i et slikt miljø, retningslinjene for arbeidsplassen og lokale lover og begrensninger.
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Lade Tiki-masken
1 Fjern skrutetningen på maskens venstre side.

2 Koble sammen pluggene ved å rette inn de tre

Oppbevar skrutetningen du har fjernet på et trygt
sted.

stiftene og skyve pluggen inn. Lad til indikatorlyset
på laderen blir grønt. Sørg for at du kobler fra
laderen når batteriet er fullt.

ANSVARSFRASKRIVELSE: Denne håndboken erstatter ikke brukerhåndboken, og antar at brukeren er
fullt opplært om og kjent med både Tiki-masken, miljøet den skal brukes i, farene det medfører å
oppholde seg i et slikt miljø, retningslinjene for arbeidsplassen og lokale lover og begrensninger.
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Feste det eksterne batteriet
1 Ta batteriledningen og tre den

2 Koble det eksterne batteriet til

3 Fjern skrutetningen på maskens

gjennom stroppens løkkeåpning til
venstre.

ledningen.

venstre side. Oppbevar
skrutetningen du har fjernet på et
trygt sted.

4 Koble batteriledningen til

5 Skru enheten på ved å trykke

6 Legg det eksterne batteriet i en

masken ved å rette inn de tre
stiftene og skyve pluggen inn.
Stram til ledningsskruen. Sørg for
et det ikke er floker i ledningen.

inn på-knappen i 3 sekunder.

lomme eller fest det med klipset
på klærne dine eller beltet ditt,
avhengig av hva som er mest
praktisk.

MERK! Det eksterne batteriet må kobles fra vifteenheten når ikke masken er i bruk, ellers vil det lades ut.

ANSVARSFRASKRIVELSE: Denne håndboken erstatter ikke brukerhåndboken, og antar at brukeren er
fullt opplært om og kjent med både Tiki-masken, miljøet den skal brukes i, farene det medfører å
oppholde seg i et slikt miljø, retningslinjene for arbeidsplassen og lokale lover og begrensninger.
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Rengjøringsinstrukser (1/2)
1 Fjern filtrene ved å vri dem 30 grader til venstre.

2

Plasser masken på et
dekontaminert underlag.

Hvis filtrene skal brukes på nytt må de rengjøres med et
desinfeksjonsmiddel på samme måte som masken. Ellers kasseres de på
korrekt måte og på korrekt sted.

Må du fjerne vifteenheten?
Hvis du må bytte batteriet, eller hvis du deler masken med andre og derfor må rengjøre masken helt, må du
fjerne vifteenheten før du rengjør masken. Hvis ikke, fortsett til instruksjon nummer 5.

3

Fjern skrutetningen på
maskens venstre side. Oppbevar
skrutetningen du har fjernet på et
trygt sted.

4 Plasser en hånd på innsiden av masken, med tommelen mellom
masken og vifteenheten, og de andre fingrene under vifteenheten. Ta
den andre hånden, plasser tommelen på hullet over vifteenheten og
trykk forsiktig ned til vifteenheten løsner. Trekk ut vifteenheten. Det
skal ikke være nødvendig å bruke kraft for å fjerne vifteenheten.
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Rengjøringsinstrukser (2/2)
5 Ta et papirhåndkle tilsett en

6 Start med utsiden.

sjenerøs mengde
desinfeksjonsmiddel med tensider.

7 Fortsett med de elastiske
stroppene. Vær ekstra grundig
rundt forsenkede områder som
klipsene.

8 Ta et nytt papirhåndkle med

9 Vær forsiktig med

10 La masken tørke til den skal

desinfeksjonsmiddel og begynn å
rengjøre maskens innside.

vifteenhetens innside.
Vifteenheten (og filtrene) må aldri
senkes ned i væske.

brukes neste gang.

ANSVARSFRASKRIVELSE: Denne håndboken erstatter ikke brukerhåndboken, og antar at brukeren er
fullt opplært om og kjent med både Tiki-masken, miljøet den skal brukes i, farene det medfører å
oppholde seg i et slikt miljø, retningslinjene for arbeidsplassen og lokale lover og begrensninger.
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Instruksjoner for å finne riktig passform
Tiki medical-masken er tilgjengelig i tre forskjellige størrelser: liten, medium og stor.
Før bruk må det gjennomføres en test så man er sikker på at masken har riktig størrelse og at
tetningen rundt brukerens ansikt er korrekt. Hverken vifteenheten eller filtrene skal være
festet på masken når testen gjennomføres.

1 Ta på masken (uten vifteenheten eller filtre) og

2 Plasser en flat papirbit på toppen av masken slik at

juster stroppene så du er sikker på at masken sitter
godt og komfortabelt, men ikke for stramt.

den dekker de to hullene. Trykk samtidig en finger
på ladehullet på siden av masken, så det blir tett.

3 Prøv forsiktig å puste inn.

Hvis masken passer, skal det ikke være mulig å
puste inn, og masken vil trykkes inn mot ansiktet ditt
når du gjør dette.
Hvis masken ikke passer, vil du merke at det lekker
luft inn i masken. Prøv å finne ut hvor lekkasjen er
og løs problemet. Kanskje du bare trenger å stramme
stroppene eller bytte til en annen størrelse. Andre
ting som et stort skjegg, briller eller hår som faller
inn i masken kan være faktorer som ødelegger
tetningen.
Hvis masken fortsetter å lekke luft, og du ikke var i
stand til å utføre en vellykket test, skal ikke masken
brukes.

ANSVARSFRASKRIVELSE: Denne håndboken erstatter ikke brukerhåndboken, og antar at brukeren er
fullt opplært om og kjent med både Tiki-masken, miljøet den skal brukes i, farene det medfører å
oppholde seg i et slikt miljø, retningslinjene for arbeidsplassen og lokale lover og begrensninger.
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