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Pealepanekujuhised (1/2) 

Oluline teave: 
– Täielikult kokkupandud mask kaitseb hingamisteedest pärinevate piiskade ja osakeste 

aerosoolleviku eest 

– Mask sisaldab eraldi puhuri- ja akuüksust, mis on ühendatud HEPA-filtriga (P3) 

– Puhur tekitab maski sisse positiivse rõhu, tänu millele on maski sees lihtne hingata 

– Enne pealepanekut tehke alati sobivuse katse (vt eraldi juhiseid) 
 

1 Veenduge, et maskil ei ole 

nähtavaid kahjustusi ega prahti ja 
et aku on täielikult laetud. 

2 Kinnitage sissehingamiseks mõeldud valge filter maski ülaosale, 

asetades selle kindla ja püsiva survega 30-kraadise nurga alla ning 
keerake seda ettevaatlikult paremale. Tihendi kahjustamise vältimiseks 
asetage sõrmed maski siseküljel puhuri alla ja rakendage keeramisel 
õrnalt ülespoole survet. * 

3 Kinnitage roheline 

väljahingamisfilter, asetades filtri 
30-kraadise nurga alla üle puhuri 
bajonetteava. Vajutage seda 
ettevaatlikult allapoole ja keerake 
paremale. Märkus! Ärge kasutage 
seda paigaldades survet. Filtrit 
bajonetti keerates peaksite 
kuulma kerget klõpsatust. 
 
 

4 Lähtestage puhuriüksus 

järgmiselt: 
1) hoidke maski tagurpidi; 
2) vajutage samaaegselt kahte 
nuppu, kuni kaks paremal (teie 
vaatepunktist vasakul) olevat dioodi 
süttivad põlema ja kõige 
parempoolsem diood lakkab 
vilkumast (puhur ei käivitu); 
3) vabastage nupud.  
 
Puhur on nüüd lähtestatud. 

5 Pange mask pähe. 

 

 

* MÄRKUS! Mõnikord võib filtri kinnitamine olla keeruline. Sellisel juhul ärge kasutage jõudu, see võib niite kahjustada! 

Selle asemel veenduge, et hoiate filtrit tihedalt ja sirgelt niidi vastas. Seejärel pöörake uuesti kerge, kuid püsiva survega ja 

rakendage samal ajal teise käega puhuri all kerget survet. Kui filter on õigesti kinnitatud, peaksite tundma pehmet takistust 

ja filter peaks olema puhuriga paralleelselt. Mida rohkem kordi filtrit kasutate, seda lihtsam on seda kinnitada. 
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Pealepanekujuhised (2/2) 
 

 

 

 

 

 

VASTUTUSE VÄLISTAMINE See juhend ei asenda kasutusjuhendit ja eeldab, et kasutaja on täielikult 

tuttav ja teadlik kogu vajalikust infost, mis puudutab Tiki maski, keskkonda, milles seda kasutatakse, 

sellises keskkonnas viibimise ohte, töökoha juhiseid kui ka kohalikke seaduseid ja piiranguid.   

6 Veenduge, et mask istuks näol kindlalt, kuid ei oleks liiga pingul – nii, et see ei tekitaks 

ebamugavustunnet. Kui peate seda reguleerima, pingutage rihmasid alati ülevalt alla, st kõigepealt 
reguleerige ülemine rihm ja pingutage vajadusel. Peate külgedel tundma rihmades kerget pinget – vajadusel 
reguleerige maski külgedel mõlemat rihma. Lõuale kõige lähemal olevat rihma reguleerige ainult vajadusel. 
Kui mask on teie näol liiga pingul, lükake rihmad lõdvemaks.  
Veenduge, et miski ei varja näo ümber asuvat tihendit (näiteks juuksed või juuksekate), mis võib põhjustada 
lekkeid. 

7 Lülitage seade sisse, hoides 

toitenuppu 3 sekundit all.  
Hingake paar korda sügavalt. Puhur 
reguleerib automaatselt kiirust ja 
optimeerib õhuvoolu. 

8 Kontrollige alarmi, sisestades 

kaks sõrme tihendi ja näo 
vahele, nii et sinna jääb 
tühimik.  
 
Alarm peaks helisema 2 sekundi 
pärast koos välguga ja iga 
sekundi järel piiksuma.  
 
Kui tühimik on suletud, peaks 
häire mõne sekundi möödudes 
lõppema. 
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Kasutusjuhend 
 

• Vasak tuli põleb alati siis, kui puhur on sisse lülitatud. 

 

• Puhuri kiiruse reguleerimiseks vajutage korduvalt sisse/välja-nuppu. Kiirus kohandub 

vähesel määral iga kliki korral. Kuulete ja tunnete kiiruse muutust. Kui puhuri kiirus 

muutub kõrgest madalaks, on see automaatrežiimis. 

 

• Kui parem tuli hakkab vilkuma ja te kuulete iga viie sekundi järel helisignaali, hakkab 

aku tühjenema ning jäänud on umbes 15 minutit tööaega.  

 

• Maskiga on võimalik ühendada väline aku. See pikendab tööaega kuni 10 lisatunni 

võrra.  

 

• Sisseehitatud LED-tulede sisse- ja väljalülitamiseks vajutage nuppu „Valgus 

sisse/välja“. 

 

• Kui kaks parempoolset tuld hakkavad vilkuma ja iga (ühe) sekundi tagant kuulete 
helisignaali, näitab see, et maskifilter on kas blokeeritud või esineb suur leke, mis 
põhjustab maskis alarõhu. Lahkuge kohe ohupiirkonnast.  

o Kui puhur hoiatab tühja patarei eest, siis lahkuge enne maski kasutamise 
jätkamist ohupiirkonnast ja laadige puhurit vastavalt juhistele.  

o Kui puhur hoiatab maski alarõhu eest, siis lahkuge kohe ohupiirkonnast ja 
vahetage filter. Kui alarõhu alarm peaks endiselt töötama, kontrollige lekkeid 
või seda, kas mask on kahjustatud. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

VASTUTUSE VÄLISTAMINE See juhend ei asenda kasutusjuhendit ja eeldab, et kasutaja on täielikult 

tuttav ja teadlik kogu vajalikust infost, mis puudutab Tiki maski, keskkonda, milles seda kasutatakse, 

sellises keskkonnas viibimise ohte, töökoha juhiseid kui ka kohalikke seaduseid ja piiranguid.   
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Eemaldamisjuhised 

1 Eemaldage mask, tõmmates rihma aasadest. 

 

 

2 Tõmmake üles ja üle pea ning veenduge, et mask 

ei puuduta teie riideid. 

 

3 Vältige maski näo- ja esiosa puudutamist. 

 

4 Asetage mask selleks ettenähtud kohta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTUTUSE VÄLISTAMINE See juhend ei asenda kasutusjuhendit ja eeldab, et kasutaja on täielikult 

tuttav ja teadlik kogu vajalikust infost, mis puudutab Tiki maski, keskkonda, milles seda kasutatakse, 

sellises keskkonnas viibimise ohte, töökoha juhiseid kui ka kohalikke seaduseid ja piiranguid.   
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Tiki maski laadimine 

1 Eemaldage maski vasakul küljel olev kruvitihend. 

Hoidke eemaldatud kruvitihendit kindlas kohas. 

2 Ühendage pistikud kolme tihvti joondamise abil ja 

lükake pistik sisse. Laadige, kuni laadija märgutuli 
muutub roheliseks. Kui aku on täis, ühendage laadija 
kindlasti lahti. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTUTUSE VÄLISTAMINE See juhend ei asenda kasutusjuhendit ja eeldab, et kasutaja on täielikult 

tuttav ja teadlik kogu vajalikust infost, mis puudutab Tiki maski, keskkonda, milles seda kasutatakse, 

sellises keskkonnas viibimise ohte, töökoha juhiseid kui ka kohalikke seaduseid ja piiranguid.  
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  Välise aku kinnitamine 

1 Võtke akutraat ja keerake see 

läbi rihma vasaku külje aasa ava. 
 

2 Ühendage väline aku juhtmega. 3 Eemaldage maski vasakul küljel 

olev kruvitihend. Hoidke 
eemaldatud kruvitihendit kindlas 
kohas. 
 

4 Ühendage akutraat kolme tihvti 

joondamisega maski külge ja 
lükake pistik sisse. Pingutage 
juhtmekruvi. Veenduge, et traat 
ei oleks takerdunud. 
 

5 Lülitage seade sisse, hoides 

toitenuppu 3 sekundit all. 
 
 
 

6 Pange välimine aku taskusse 

või kinnitage see klambriga 
rõivastele või vööle, et seda oleks 
mugavam kanda. 
 

NB! Kui maski ei kasutata, tuleb väline aku puhurist lahti ühendada, vastasel korral saab see tühjaks. 

 

 

 

 

 

 

VASTUTUSE VÄLISTAMINE See juhend ei asenda kasutusjuhendit ja eeldab, et kasutaja on täielikult 

tuttav ja teadlik kogu vajalikust infost, mis puudutab Tiki maski, keskkonda, milles seda kasutatakse, 

sellises keskkonnas viibimise ohte, töökoha juhiseid kui ka kohalikke seaduseid ja piiranguid.   
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Puhastusjuhised (1/2) 

1 Eemaldage filtrid, keerates neid 30 kraadi vasakule.  

 
Kui filtreid korduskasutatakse, puhastage neid sarnaselt maskiga 
desinfektsioonivahendi abil. Muul juhul visake filtrid selleks ettenähtud 
kohta.  

2 Asetage mask saastatud 

pinnale.  

 
Kas puhuriüksus tuleb eemaldada? 

Kui peate patareid vahetama või kui jagate maski kellegi teisega ja peate seetõttu maski täielikult 
puhastama, peate enne maski puhastamist puhuri eemaldama. Kui ei, siis jätkake juhistega punktis 5. 

3 Eemaldage maski vasakul küljel 

olev kruvitihend. Hoidke 
eemaldatud kruvitihendit kindlas 
kohas.  

4 Asetage üks käsi maski siseküljele, pöial maski ja puhuri vahele ning 

teised sõrmed puhuri alla. Võtke teine käsi, asetage pöial puhuri kohal 
olevale augule ja vajutage ettevaatlikult alla, kuni puhur vabaneb. 
Tõmmake puhur välja. Puhuri eemaldamiseks ei tohiks jõudu tarvis 
olla. 
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Puhastusjuhised (2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTUTUSE VÄLISTAMINE See juhend ei asenda kasutusjuhendit ja eeldab, et kasutaja on täielikult 

tuttav ja teadlik kogu vajalikust infost, mis puudutab Tiki maski, keskkonda, milles seda kasutatakse, 

sellises keskkonnas viibimise ohte, töökoha juhiseid kui ka kohalikke seaduseid ja piiranguid.   

5 Võtke paberrätik ja valage 

sellele ohtralt pindaktiivsete 
ainete lisandiga 
desinfektsioonivahendit. 

 

6 Alustage väljastpoolt. 

 
 

7 Jätkake elastsete rihmadega. 

Veenduge, et olete süvendatud 
alade, näiteks klambrite, 
läheduses eriti ettevaatlik. 

8 Võtke uus 

desinfektsioonivahendiga 
niisutatud lapp ja alustage maski 
sisemuse puhastamist. 

9 Olge puhuri sisemuse 

puhastamisel ettevaatlik. Puhurit 
(ja filtreid) ei tohi kunagi 
vedelikku kasta. 

10 Laske kuni järgmise 

kasutamiseni kuivada. 
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Sobivuse katsetamise juhised 

Tiki meditsiinilist maski on saadaval kolmes erinevas suuruses: väike, keskmine ja suur.  

 

Enne kasutamist tuleb teha sobivuse katse, veendumaks, et mask on õige suurusega ja püsib 

nõuetekohaselt kasutaja näol. Katse ajal ei tohiks puhurit ega filtreid maski külge kinnitada. 

 

 

VASTUTUSE VÄLISTAMINE See juhend ei asenda kasutusjuhendit ja eeldab, et kasutaja on täielikult 

tuttav ja teadlik kogu vajalikust infost, mis puudutab Tiki maski, keskkonda, milles seda kasutatakse, 

sellises keskkonnas viibimise ohte, töökoha juhiseid kui ka kohalikke seaduseid ja piiranguid.  

1 Pange mask peale (ilma puhuri või filtriteta) ja 

reguleerige rihmasid, et mask sobiks mugavalt, kuid 
ei oleks liiga pingul. 
 

2 Lisage maski peale lame paber, veendumaks, et 

see katab kahte auku. Maski küljel asuva laadimisava 
katmiseks vajutage samaaegselt sõrme. 

3 Proovige ettevaatlikult sisse hingata. 

 

 

Kui sobivus on õige, ei tohiks teil olla võimalik sisse 
hingata ja mask surub teie näole, kui proovite seda 
teha. 
 
Kui sobivus ei ole õige, märkate, et maski lekib 
õhku. Püüdke aru saada, kus leke asub, ja proovige 
see kõrvaldada. Võibolla peate lihtsalt rihmasid 
pingutama või vahetama maski teise suuruse vastu. 
Muud objektid, nagu näiteks suur habe, prillid või 
maski tungivad juuksed, võivad olla tihendit 
kahjustavad tegurid.  
 
Kui maskis on endiselt õhuleke ja katset ei ole 
võimalik edukalt sooritada, ei tohiks maski kasutada. 


