Instruções de colocação (1/2)
Informações importantes:
- A máscara protege contra gotículas respiratórias e a transmissão de partículas por aerossóis
- A máscara inclui um ventilador e uma unidade de bateria conectada a um filtro HEPA (P3)
- O ventilador cria uma pressão positiva na máscara, facilitando a respiração
- Antes de vestir, sempre execute um teste de ajuste (consulte as instruções separadas)

1 Certifique-se de que não há

2 Fixe o filtro branco para inalação em cima da máscara,

danos visíveis ou detritos na
máscara e que a bateria está
totalmente carregada.

colocando-o num ângulo de 30 graus e rode-o cuidadosamente
para a direita. Para evitar danos na vedação, coloque os dedos por

3 Aperte o filtro de exalação

4 Reponha a unidade do

verde colocando-o em um ângulo
de 30 graus sobre a abertura da
baioneta do ventilador.
Pressione-o com cuidado para
baixo e gire-o para a direita. Obs:
Não force no lugar. Você deve
ouvir um leve clique ao girar o
filtro na baioneta.

ventilador da seguinte forma:

baixo do ventilador, no interior da máscara, e aplique uma ligeira
pressão ascendente ao rodar.

5 Coloque a máscara.

1) segure na máscara ao contrário
2) prima simultaneamente os dois
botões até os dois díodos à direita
(esquerda do seu ponto de vista)
acenderem e o díodo mais à
direita deixar de piscar (o
ventilador não deve iniciar)
3) solte os botões.
O ventilador está agora reposto.

* NOTA: Às vezes pode ser difícil prender o filtro quando é novo. Nesse caso, não force, pois pode danificar os fios! Em vez
disso, certifique-se de segurar o filtro firmemente contra a rosca e reto. Em seguida, gire novamente com uma pressão leve,
mas constante, e ao mesmo tempo aplique uma leve pressão para cima com a outra mão sob o ventilador. Quando o filtro
está preso corretamente, você deve sentir uma resistência suave e o filtro deve ficar paralelo ao ventilador. Quanto mais
vezes você usar o filtro, mais fácil será anexá-lo.
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Instruções de colocação (2/2)
6

Certifique-se de que a máscara fique firme no rosto, mas não muito apertada para causar desconforto.
Se precisar ajustá-lo, sempre aperte as tiras de cima para baixo, ou seja, primeiro ajuste a tira superior do
arnês e aperte-a se necessário. Sinta o encaixe nas laterais e, se necessário, ajuste ligeiramente em ambas
as tiras nas laterais da máscara. Ajuste a faixa mais próxima do queixo apenas se necessário. Se a máscara
estiver muito apertada em seu rosto, afrouxe ligeiramente as tiras.
Certifique-se de que não haja nada obscurecendo a vedação ao redor do rosto (como cabelo ou cobertura
de cabelo) que possa causar vazamentos.

7 Ligue a unidade mantendo o botão

8 Teste o alarme inserindo dois

ligar/desligar premido durante 3
segundos.
Respire fundo algumas vezes. A unidade
do ventilador irá ajustar a velocidade
automaticamente e otimizar o fluxo de
ar.

dedos entre a vedação e o
rosto, de modo a criar uma
abertura.
O alarme deve disparar ao fim
de 2 segundos com um sinal
luminoso e um apito a cada
segundo.
Depois de fechar a abertura, o
alarme dever parar após alguns
segundos.

AVISO LEGAL: Este manual não substitui o manual do utilizador e pressupõe que o utilizador esteja
totalmente instruído e familiarizado tanto com a máscara Tiki, como com o ambiente em que esta é
utilizada, com os perigos de estar nesse tipo de ambiente, com as diretrizes do local de trabalho e
com as leis e restrições locais.
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Instruções de funcionamento
•

A luz esquerda estará sempre acesa quando a unidade do ventilador estiver ligada.

•

Para ajustar a velocidade do ventilador, prima repetidamente o botão ligar/desligar.
A velocidade será ajustada ligeiramente a cada clique. A alteração de velocidade será
audível e percetível. Assim que o ventilador passar novamente de velocidade alta
para baixa, este encontra-se em modo automático.

•

Se a luz da direita começar a piscar e ouvir um alarme sonoro a cada 5 segundos, a
bateria está a ficar descarregada e restam aprox. 15 minutos de funcionamento.

•

Existe a possibilidade de ligar uma bateria externa à máscara. Isto prolongará o
tempo de funcionamento até 10 horas adicionais.

•

Premir o botão "Light on/off" (ligar/desligar luzes) para ligar e desligar as luzes LED
incorporadas.

•

Se as duas luzes à direita começarem a piscar e você ouvir um alarme sonoro a cada
(um) segundo, isso indica que o filtro da máscara está bloqueado ou que há um
grande vazamento causando pressão negativa na máscara. Deixe a área
imediatamente.
o Se o soprador estiver alertando sobre bateria fraca, deixe a área
imediatamente e carregue o soprador de acordo com as instruções antes de
continuar a usar a máscara.
o Se o soprador estiver alertando sobre pressão negativa na máscara, deixe a
área imediatamente e troque o filtro. Se ainda houver um alarme de pressão
negativa, verifique se há vazamentos ou se a máscara está danificada.

AVISO LEGAL: Este manual não substitui o manual do utilizador e pressupõe que o utilizador esteja
totalmente instruído e familiarizado tanto com a máscara Tiki, como com o ambiente em que esta é
utilizada, com os perigos de estar nesse tipo de ambiente, com as diretrizes do local de trabalho e
com as leis e restrições locais.
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Instruções de remoção
1 Remova a máscara puxando os laços das

2 Puxe-a para cima, sobre a cabeça, e

alças.

certifique-se de que a máscara não toca na sua
roupa.

3 Evite tocar no rosto e na parte frontal da

4 Coloque a máscara numa área designada para o

máscara.

efeito.

AVISO LEGAL: Este manual não substitui o manual do utilizador e pressupõe que o utilizador esteja
totalmente instruído e familiarizado tanto com a máscara Tiki, como com o ambiente em que esta é
utilizada, com os perigos de estar nesse tipo de ambiente, com as diretrizes do local de trabalho e
com as leis e restrições locais.
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Carregar a máscara Tiki
1 Remova a proteção do parafuso do lado esquerdo 2 Ligue as fichas alinhando os três pinos e empurre
da máscara. Certifique-se de que guarda a proteção
do parafuso num local seguro.

a ficha para dentro. Carregue até a luz indicadora no
carregador ficar verde. Não se esqueça de desligar o
carregador quando a bateria estiver cheia.

AVISO LEGAL: Este manual não substitui o manual do utilizador e pressupõe que o utilizador esteja
totalmente instruído e familiarizado tanto com a máscara Tiki, como com o ambiente em que esta é
utilizada, com os perigos de estar nesse tipo de ambiente, com as diretrizes do local de trabalho e
com as leis e restrições locais.
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Ligação da bateria externa
1 Pegue no fio da bateria e enfie- 2 Ligue a bateria externa ao fio.

3 Remova a proteção do

o no orifício da alça do lado
esquerdo.

parafuso do lado esquerdo da
máscara. Certifique-se de que
guarda a proteção do parafuso
num local seguro.

4 Ligue o fio da bateria à

5 Ligue a unidade mantendo

6 Coloque a bateria externa

máscara, alinhando os três
pinos, e empurre a ficha para
dentro. Aperte o parafuso do
fio. Certifique-se de que o fio não

premido o botão ligar/desligar
durante 3 segundos.

num bolso ou prenda-a com o
clipe ao seu vestuário ou cinto
para maior comodidade.

está emaranhado.

OBSERVE! A bateria externa deve estar desligada do ventilador quando a máscara não estiver a ser utilizada,
caso contrário, a mesma descarrega.

AVISO LEGAL: Este manual não substitui o manual do utilizador e pressupõe que o utilizador esteja
totalmente instruído e familiarizado tanto com a máscara Tiki, como com o ambiente em que esta é
utilizada, com os perigos de estar nesse tipo de ambiente, com as diretrizes do local de trabalho e
com as leis e restrições locais.
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Instruções de limpeza (1/2)
1 Remova os filtros rodando-os 30 graus para a esquerda.

2 Coloque a máscara numa
superfície descontaminada.

Se os filtros forem reutilizados, limpe-os com desinfetante de maneira
semelhante à máscara. Caso contrário, descarte os filtros na área
designada.

Precisa de remover a unidade do ventilador?
Se precisar de mudar a bateria ou se partilhar a máscara com outra pessoa e, por isso, precisar de a limpar
por completo, terá de remover a unidade do ventilador antes de limpar a máscara. Caso contrário, avance
para o número 5.

3 Remova a proteção do

4 Coloque uma mão no interior da máscara, com o polegar entre

parafuso do lado esquerdo da
máscara. Certifique-se de que
guarda a proteção do parafuso
num local seguro.

a máscara e o ventilador e os restantes dedos por baixo do ventilador.
Com a outra mão, coloque o polegar no orifício por cima do ventilador
e pressione cuidadosamente até que ventilador seja libertado. Retire a
unidade do ventilador. Não deve ser necessário aplicar para remover o
ventilador.
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Instruções de limpeza (2/2)
5 Pegue num pano e adicione

6 Comece pelo exterior.

uma quantidade generosa de
desinfetante com tensoativos.

7 Prossiga com as alças
elásticas. Tenha especial atenção
a limpar em redor de áreas
recuadas, tais como clipes.

8 Pegue num pano novo com

9 Tenha cuidado com o

10 Deixe secar até à próxima

desinfetante e comece a
limpar o interior da máscara.

interior do ventilador. A

utilização.

unidade do ventilador (e os
filtros) nunca deve ser
mergulhada em líquido.

AVISO LEGAL: Este manual não substitui o manual do utilizador e pressupõe que o utilizador esteja
totalmente instruído e familiarizado tanto com a máscara Tiki, como com o ambiente em que esta é
utilizada, com os perigos de estar nesse tipo de ambiente, com as diretrizes do local de trabalho e
com as leis e restrições locais.
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Instruções do teste de ajuste
A máscara médicas Tiki encontra-se disponível em três tamanhos diferentes: pequeno,
médio e grande.
Antes da utilização, deve ser realizado um teste de ajuste para se certificar de que a máscara
tem o tamanho certo e sela devidamente o rosto do utilizador. Durante a realização do
teste, nem a unidade do ventilador nem os filtros devem ser ligados à máscara.

1 Coloque a máscara (sem unidade do ventilador

2 Coloque um bocado de papel liso em cima da

ou filtros) e ajuste as alças para garantir que a
máscara se ajusta confortavelmente, mas não está
demasiado apertada.

máscara, certificando-se de que cobre os dois
orifícios. Em simultâneo, cubra o orifício de
carregamento na lateral da máscara com um dedo.

3 Tente inspirar com cuidado.

Se o ajuste estiver correto, não deverá ser capaz de
respirar e a máscara irá exercer pressão sobre o seu
rosto quando tentar fazê-lo.
Se o ajuste não estiver correto, notará que existem
fugas de ar para o interior da máscara. Tentar
encontrar a fuga e reparar a mesma. Talvez só seja
necessário apertar as alças ou mudar para outro
tamanho. A barba grande, óculos ou o cabelo que
cai para dentro da máscara podem ser fatores que
podem corromper a vedação.
Se a máscara continuar com fugas de ar e não for
capaz de realizar um teste bem sucedido, a máscara
não deve ser utilizada.

AVISO LEGAL: Este manual não substitui o manual do utilizador e pressupõe que o utilizador esteja
totalmente instruído e familiarizado tanto com a máscara Tiki, como com o ambiente em que esta é
utilizada, com os perigos de estar nesse tipo de ambiente, com as diretrizes do local de trabalho e
com as leis e restrições locais.
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