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Instruktion för påtagning (1/2) 

Bra att veta: 
- Den kompletta masken skyddar mot såväl dropp- som aerosolsmitta 

- Masken inkluderar en fläkt-och batterienhet kopplad till ett HEPA partikelfilter (P3) 

- Fläkten skapar ett positivt tryck på insidan av masken vilket gör det lättare att andas 

- Innan användning ska alltid en kontroll av storlek och passform göras (se separat instruktion)  
 

1 Säkerställ att det inte är några 

synliga skador eller smuts på 
masken och att batteriet är fullt 
laddat. 

2 Sätt fast det vita inblåsfiltret på toppen av masken genom att hålla 

det i 30-graders vinkel i ett fast och stadigt tryck samt försiktigt vrida åt 
höger. För att undvika att skada kopplingen, håll andra handens fingrar 
under fläkten på insidan av masken och applicera ett lätt tryck uppåt 
samtidigt som du vrider filtret på plats.* 

3 Fäst det gröna utandningsfiltret 

genom att placera filtret i en 30 
graders vinkel över fläktens 
bajonettöppning. Tryck försiktigt 
nedåt och vrid det åt höger.  
Obs: Tvinga inte in den på plats. 
Du borde höra ett lätt klick när du 
vrider filtret i bajonetten.  

4 Återställ fläktenheten: 

1) håll masken upp och ner. 
2) tryck simultant ner båda 
knapparna tills de två högra 
(vänstra från ditt håll) lysdioderna 
tänds och den  längst till höger 
slutar blinka (fläkten ska inte 
starta). 
3) Släpp knapparna.  
 
Fläkten är nu återställd. 

5 Sätt på dig masken. 

 

 
* NOTERA: Ibland kan det var lite svårt att vrida på filtret när det är nytt. Om så är fallet, använd inte våld, det kan skada 
gängorna! Säkerställ istället att filtret ligger tätt mot gängan och att du inte håller det snett. Vrid sedan med ett lätt men 
stadigt tryck och applicera samtidigt lite tryck uppåt med din andra hand under fläkten. När filtret vrids på korrekt ska du 
känna ett mjukt motstånd och filtret ska hamna rakt i förhållande till fläkten. Ju fler gånger du använder filtret, desto lättare 
är det att sätta fast. 
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Instruktion för påtagning (2/2) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISCLAIMER: Denna manual ersätter på intet sätt användarmanualen och förutsätter att användaren 

är fullt informerad och insatt i såväl Tiki-masken som miljön den ska användas i, riskerna förknippade 

med sådan miljö, samt med arbetsplatsens riktlinjer, lokala lagar och restriktioner.   

6  Se till att masken sitter tätt mot ansiktet, men inte för hårt för att orsaka obehag. Om remmarna 

behöver dras åt ska du justera uppifrån och ned, dvs justera först den övre remmen på selen och dra åt den 
vid behov. Känn passningen på sidorna, justera vid behov lite på båda remmarna på sidorna av masken. 
Justera endast den nedre remmen om det behövs. Om masken sitter för hårt, lossa remmarna lite. 
OBS! Se till att det inte finns något som täcker tätningen runt ansiktet (t.ex. hår eller ett hårskydd) som kan 
orsaka läckage. 

7 Starta fläkten genom att hålla in 

strömknappen i 3 sek.  
Ta några djupa andetag. 
Fläkthastigheten justeras automatiskt 
och optimerar luftflödet i masken.  

8 Testa larmet genom att sätta 

två fingrar mellan tätningen och 
ansiktet så att det blir en glipa.   
 
Efter 2 sekunder ska larmet 
sätta igång med ett blinkande 
ljus och ett pipande ljud varje 
sekund.  
 
När glipan sluts, ska larmet 
upphöra efter några sekunder. 
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Användarinstruktion 
 

• Den vänstra lampan på masken lyser alltid när fläktenheten är på.   

 

• För att justera hastigheten på fläkten, tryck upprepande gånger på av/på-knappen. 

Hastigheten justeras lite för varje klick. Du hör och känner hur fläktens hastighet 

ändras. När fläkten går från hög till låg hastighet igen, är den åter i automatiskt läge 

och justerar luftflödet automatiskt. 

 

• Om den högra röda lampan börjar blinka och du hör ett ljudlarm var femte sekund, är 

batteriet på väg att ladda ur och ungefär 15 minuter batteritid återstår. 

 

• Det går att ansluta ett externt batteri till masken (se separat instruktion). Batteritiden 

förlängs då med ungefär 10 extra timmar. 

 

• Du tänder och släcker LED-lampan genom att trycka på knappen ”Ljus på/av”.  

 

• Om de två lamporna till höger börjar blinka och du hör en ljudsignal varannan sekund 

indikerar detta att filtret antingen är blockerat eller att det finns ett större läckage 

som orsakar undertryck i masken. Lämna området omedelbart.  

o Om fläkten varnar för låg batterinivå, lämna området omedelbart och ladda 

fläkten enligt instruktionerna innan du använder masken  

o Om fläkten varnar för undertryck i masken, lämna området omedelbart och 

byt filter. Om det fortfarande finns ett undertryckslarm, kontrollera om det är 

läckage eller om masken är skadad.  

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: Denna manual ersätter på intet sätt användarmanualen och förutsätter att användaren 

är fullt informerad och insatt i såväl Tiki-masken som miljön den ska användas i, riskerna förknippade 

med sådan miljö, samt med arbetsplatsens riktlinjer, lokala lagar och restriktioner.   
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Instruktion för avtagning 

1 Ta av masken genom att fatta tag i spännbandets 

ögla. 
 

2 Dra ut och över huvudet. Tillse att masken inte 

vidrör arbetsdräkten. 
 

3 Undvik att röra vid ansiktet och framsidan av 

masken. 

 

4 Placera masken på en avställningsyta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: Denna manual ersätter på intet sätt användarmanualen och förutsätter att användaren 

är fullt informerad och insatt i såväl Tiki-masken som miljön den ska användas i, riskerna förknippade 

med sådan miljö, samt med arbetsplatsens riktlinjer, lokala lagar och restriktioner.   
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Instruktion för laddning 

1 Skruva av skruven på maskens vänstra sida. Se till 

att du förvarar skruven på en säker plats så att den 
inte tappas bort.  

2 Anslut laddaren genom att rikta in de tre stiften 

mot motsvarande hål och skjuta in kontakten. Ladda 
tills indikatorlampan på laddaren lyser grönt och 
batteriet är fulladdat. Se till att koppla ur laddaren 
när laddningen är klar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISCLAIMER: Denna manual ersätter på intet sätt användarmanualen och förutsätter att användaren 

är fullt informerad och insatt i såväl Tiki-masken som miljön den ska användas i, riskerna förknippade 

med sådan miljö, samt med arbetsplatsens riktlinjer, lokala lagar och restriktioner.   
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Instruktion för anslutning av extrabatteri 

1 Fatta tag i batterikabeln och trä 

den genom öglan på 
spännbandets vänstra sida. 
 

2 Anslut kabeln till det externa 

batteriet. 

3 Skruva av skruven på maskens 

vänstra sida. Se till att du förvarar 
skruven på en säker plats så att 
den inte tappas bort. 
 

4 Anslut batterikabeln till 

fläktenheten i masken genom att 
rikta in de tre stiften mot 
motsvarande hål och skjuta in 
kontakten. Dra åt skruven. Se till 
att kabeln löper fritt. 
 

5 Starta fläkten genom att hålla 

in strömknappen i 3 sek. 
 
 
 

6 Lägg det externa batteriet i en 

ficka eller fäst det med hjälp av 
klämman på dina kläder eller ett 
bälte. 
 

OBS! Det externa batteriet ska kopplas bort från fläktenheten när masken inte används, annars kommer 

batteriet att laddas ur. 

 

 

 
DISCLAIMER: Denna manual ersätter på intet sätt användarmanualen och förutsätter att användaren 

är fullt informerad och insatt i såväl Tiki-masken som miljön den ska användas i, riskerna förknippade 

med sådan miljö, samt med arbetsplatsens riktlinjer, lokala lagar och restriktioner.   
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Instruktion för rengöring (1/2) 

1 Ta av filtren genom att vrida dem 30-grader till vänster.  

 
Om filtren ska återanvändas, kan de rengöras med desifektionsmedel 
på samma sätt som masken eller värmas i en rengöringsugn. Är filtren 
förbrukade ska de kasseras på anvisad plats.  
 

2 Placera masken på en steril 

yta.  

 
Behöver du ta ut fläktenheten? 

Om du behöver byta batteri eller om du ska dela masken med någon annan och därför behöver göra en 
komplett rengöring av masken, så ska du avlägsna fläktenheten innan rengöring. Om inte, låter du 
fläktenheten sitta kvar och fortsätter till instruktion nr 5.   

3 Skruva av skruven på maskens 

vänstra sida. Se till att du förvarar 
skruven på en säker plats så att 
den inte tappas bort. 

4 Placera en hand på insidan av masken, med tummen mellan masken 

och fläkten och de andra fingrarna under fläkten. Placera andra 
handens tumme i hålet på ovansidan av fläkten och tryck försiktigt 
nedåt tills fläkten lossnar. Dra ut fläkten. Den ska glida ut lätt utan att 
du behöver ta i.  
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Instruktion för rengöring (2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: Denna manual ersätter på intet sätt användarmanualen och förutsätter att användaren 

är fullt informerad och insatt i såväl Tiki-masken som miljön den ska användas i, riskerna förknippade 

med sådan miljö, samt med arbetsplatsens riktlinjer, lokala lagar och restriktioner. 

  

5 Ta en tvättlapp, rikligt indränk 

med ytdesinfektions-medel med 
tensider. 

6 Börja med att rengöra utsidan.  

 
 

7 Fortsätt med spännbanden.  Se 

till att vara noggrann med de lite 
mer svåråtkomliga delarna såsom 
spännen.  

8 Ta en ny tvättlapp med 

desinfektionsmedel och rengör 
insidan av masken noga. 

9 Var försiktig med insidan av 

fläktenheten och eventuella filter. 
Undvik att ”dränka in” dessa delar 
med desinfektionsmedel.  

10 Låt torka i väntan på nästa 

användning. 
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Instruktion för  

kontroll av täthet och passform 

Tiki medical finns tillgänglig i tre storlekar: small, medium och large. 

 

Före användning måste en kontroll göras av täthet och passform, för att säkerställa att 

masken sluter tätt mot ansiktet. När testet genomförs ska varken fläktenhet eller filter vara 

monterade på masken. 

 
DISCLAIMER: Denna manual ersätter på intet sätt användarmanualen och förutsätter att användaren 

är fullt informerad och insatt i såväl Tiki-masken som miljön den ska användas i, riskerna förknippade 

med sådan miljö, samt med arbetsplatsens riktlinjer, lokala lagar och restriktioner. 

1 Sätt på dig masken (utan fläktenhet och filter) 

och justera spännbanden för att säkerställa att 
masken sitter tätt och bekvämt mot ansiktet.  

2 Lägg en pappersbit överst på masken och se till 

att den täcker båda hålen. Sätt samtidigt ett finger 
för att täcka laddningshålet på sidan av masken. 

3 Försök att försiktigt andas in. 

 
 

Om kontrollen lyckas, ska du inte kunna andas in 
och masken ska tryckas mot ditt ansikte när du 
försöker göra det.  
 
Om kontrollen inte lyckas, kommer du att känna att 
luft läcker in i masken. Försök att förstå vad läckan 
kommer ifrån och åtgärda den. Kanske måste du 
justera spännbanden eller byta till en annan storlek. 
Andra saker som kan påverka tätheten kan till 
exempel vara kraftig skäggväxt, glasögon eller hår 
som faller ner i masken.   
 
Om masken fortsätter att läcka trots justeringar och 
kontrollen inte lyckas, ska masken inte användas. 


