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Bendri kontaktai:   info@tikisafety.com
Su pardavimu susiję klausimai: sales@tikisafety.com
Su užsakymais susiję kontaktai: order@tikisafety.com
Telefonas   +46 8 35 32 49

Įkrovimo ir veikimo laikas gali skirtis 
pagal temperatūrą, filtro tipą, dalelių kiekį 
ore, vartotojo kvėpavimo intensyvumą 
ir kt.

Visos teisės į „Tiki medical“ ir šį vartotojo 
vadovą saugomos „Tiki Safety AB“.

Nė viena šio vadovo dalis negali būti 
atgaminama jokia forma be aiškaus 
raštiško „Tiki Safety AB“ sutikimo.

Visos iliustracinės ir tekstinės šio 
vartotojo vadovo autorinės teisės yra 
saugomos ©2020.

Medicininė kaukė „Tiki“, aprašyta šiame 
vartotojo vadove, visame pasaulyje yra 
patentuota patento numeriu:
D755953.

Vartotojo vadovas anglų kalba (EN) yra 
originalus vadovas, vartotojo vadovai 
kitomis kalbomis yra išversti. 
 
Šis vadovas gali būti bet kada pakeistas. 
Naujausią versiją galima atsisiųsti 
iš tinklapio www.tikisafety.com. 
Įsitikinkite, kad turite naujausią vadovo 
versiją.

„Tiki Safety AB“ deda visas pastangas, kad 
„Tiki“ medicininė kaukė būtų gaminama 
pagal aukščiausius pramonės standartus, 
teisinius reikalavimus, būtų saugi ir 
patogi vartotojui.

Jei jus, kaip vartotoją, tenkina 
medicininė kaukė „Tiki“, apie tai 
praneškite savo tinklui!

Jei jūs, nepaisydami mūsų pastangų, 
esate nelabai patenkintas medicinine 
kauke „Tiki“ arba manote, kad medicininė 
kaukė „Tiki“ galėtų būti geresnė, prašome 
apie tai mums pranešti!

Suteikite mums galimybę išspręsti šį 
iššūkį ir toliau tobulinti savo gamybos 
standartą. Esame dėkingi už jūsų 
atsiliepimus!

„Tiki Safety AB“ dėl šio turinio 
nepateikia jokių pareiškimų ar garantijų.

Be to, čia pateikta informacija gali 
būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Rengiant šį vadovą buvo imtasi visų 
atsargumo priemonių.

Nepaisant to, „Tiki Safety AB“ 
neprisiima jokios atsakomybės už 
padarytas klaidas, praleistą informaciją 
ar žalą, atsirandančią dėl šiame leidinyje 
naudojamos informacijos.

Medicininės kaukės „Tiki“ matmenys 
ir naudojimas šiame vadove aprašyti 
darant prielaidą, kad jos bus naudojamos 
optimaliomis sąlygomis. 

„Tiki Safety“, AB
Skällstavägen 9
SE-197 40 Bro
Sweden
www.tikisafety.com 
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1. Sauga

Šiame vartotojo vadove terminas „pavojingi mišiniai“ reiškia: „medžiagos ir mišiniai, 
kurie yra kenksmingi sveikatai, ir nuo kenksmingų biologinių veiksnių“, kaip tai yra 
apibrėžta ES 2016/425 II priedo 3.10 punkte.

1.1. Perskaitykite vartotojo vadovą

Prieš naudodamiesi „Tiki“ medicinine kauke perskaitykite šį vartotojo vadovą!
Prieš naudodami „Tiki“ medicininę kaukę įsitikinkite, kad iki galo suprantate visas šio 

vartotojo vadovo dalis.

1.2. Mokymai

„Tiki Safety AB“ nerengia mokymų klasėje apie „Tiki“ medicininės kaukės saugumą, 
naudojimą ar priežiūrą.

Vartotojas yra atsakingas už tai, kad išmoktų: „Tiki“ medicininės kaukės saugos 
aspektus, paruošimo, naudojimo ir priežiūros taisykles.

„Tiki“ medicininę kaukę naudokite pagal nuostatas, kurios paaiškintos:
	■ šiame vartotojo vadove.

Taigi vartotojas privalo kruopščiai perskaityti šį vadovą.
	■ Vaizdo įrašas: www.tikisafety.com/video 

Be to, „Tiki Safety AB“ ypač dėmesio skyrė „Tiki“ medicininės kaukės apsaugai ir 
ergonomiškumui, kad naudoti būtų saugu ir paprasta.

Pirmiausia perskaitykite šį vartotojo vadovą ir peržiūrėkite nurodytus vaizdo įrašus.
Jei po to vartotojas vis dar nėra tikras dėl kai kurių aspektų, susijusių su 

medicininės kaukės „Tiki“ saugos aspektais, paruošimo, naudojimo ir priežiūros 
taisyklėmis, „Tiki Safety AB“ pataria:

	■ Antra, paprašykite patarimo asmens, turinčio patirties su visą veidą 
dengiančiomis kaukėmis

	■ Trečia, susisiekite su „Tiki Safety AB“

1.3. Prieš naudojimą

Pati medicininė kaukė „Tiki“ nesuteikia vartotojui žinių apie sveikatos ir saugos 
reikalavimus, jei:

	■ Medicininė kaukė „Tiki“ naudojama tiksliai taip, kaip aprašyta šiame vartotojo vadove.
	■ Laikomasi pavojingų mišinių medžiagų saugos duomenų lapo (MSDS) nurodymų

Prieš naudodamiesi „Tiki“ medicinine kauke perskaitykite šį vartotojo vadovą.
Prieš naudodami „Tiki“ medicininę kaukę įsitikinkite, kad iki galo suprantate visas šio 

vartotojo vadovo dalis.
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Prieš naudojant medicininę kaukę „Tiki“ būtina įvertinti galimą šių situacijų riziką.
Už tokį rizikos vertinimą atsako vartotojas arba organizacija, prisiimanti atsakomybę 

už vartotoją, pavyzdžiui, vartotojo darbdavys.
Prieš naudojimą paskirtas vartotojas turi išbandyti medicininę kaukę „Tiki“ pagal 

procedūrą, nurodytą: 3.1. Prieš naudodami kaukę patikrinkite, ar ji yra sandari, kaip 
nurodyta 24 p.

Apie visas toliau pateiktas situacijas taip pat žr. pastraipą „1.8 Naudojimas“, esančią 9 p.

1.3.1. Veido plaukai
Veido plaukai gali mažinti sandarumą tarp medicininės kaukės „Tiki“ ir vartotojo veido.

Tai kelia riziką, kad tarp „Tiki“ medicininės kaukės ir vartotojo veido atsiras tarpų.
„Tiki Safety AB“ pataria prieš naudojant medicininę kaukę „Tiki“, jei reikia, nusiskusti 

veido plaukus.
Ypač dėmesį atkreipkite į zonas, kuriose kaukė liečiasi prie veido.

1.3.2. Išsikišusi nosis
Išsikišusi nosis gali liestis su medicininės kaukės „Tiki“ vidiniu kraštu ir kelti:

	■ Diskomfortą vartotojo nosiai
	■ Arba riziką, kad tarp „Tiki“ medicininės kaukės ir vartotojo veido atsiras tarpų

„Tiki Safety AB“ sukūrė „Tiki“ medicininę kaukę pagal pramoninius ergonomikos 
standartus, tačiau gali kilti problemų dėl išsikišusios nosies.

Nurodytai rizikai išvengti „Tiki Safety AB“ pataria naudoti, jei įmanoma, didesnio 
dydžio kaukę.

„Tiki Safety AB“ pataria iškęsti nosies diskomfortą, taip apsisaugoma nuo tarpų 
atsiradimo.

1.3.3. Akiniai
„Tiki Safety AB“ sukūrė medicininę kaukę „Tiki“ pagal pramonės ergonomikos 
standartus vartotojams su akiniais.

Vis dėlto gali atsitikti taip, kad vartotojo akiniai gali mažinti medicininės „Tiki“ kaukės 
sandarumą.

Tai kelia riziką, kad tarp „Tiki“ medicininės kaukės ir vartotojo veido atsiras tarpų.

Todėl „Tiki Safety AB“ pataria:
	■ Įvertinkite šią riziką prieš naudodami „Tiki“ medicininę kaukę
	■ Jei įmanoma, nešiokite kontaktinius lęšius
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1.4. Paruoškite „Tiki“ medicininę kaukę

Prieš ruošdami medicininę „Tiki“ kaukę laikykitės šių saugos priemonių.
Paruoškite „Tiki“ medicininę kaukę pagal nurodytą procedūrą: 3.2. Paruoškite kaukę 

naudoti, kaip nurodyta 25 p., tačiau ruošdami kaukę nenuimkite raudono lipduko (jei 
jis yra) kaukės viršuje, kairėje pusėje!

Jei šio raudono lipduko viršutiniame kairiajame kaukės kampe nėra arba jis netyčia 
buvo nuimtas, nenaudokite tos kaukės be išorinės baterijos ar spiralinio kištuko, kurį 
rasite kartu su kauke.

Kaukę be raudono lipduko viršutiniame kairiajame kampe galima saugiai naudoti 
su išorine baterija arba spiraliniu kištuku, kurį rasite kartu su kauke!

1.5. Mokymas dėl pavojingų mišinių

Pažymime, kad „Tiki Safety AB“ gamina medicininę kaukę „Tiki“ kaip asmeninę 
apsauginę įrangą (AAP), kaip apibrėžta ES 2016/425 II priedo punkte:
3.10. „Apsauga nuo sveikatai pavojingų medžiagų ir mišinių bei kenksmingų biologinių 
veiksnių“.

Todėl „Tiki Safety AB“ neprivalo mokyti medicininės kaukės „Tiki“ vartotojų apie šias 
pavojingų mišinių rizikas.

Už „Tiki“ medicininės kaukės naudojimo rizikų vertinimą atsako vartotojas arba 
organizacija, prisiimanti atsakomybę už vartotoją, pavyzdžiui, vartotojo darbdavys.

„Tiki Safety AB“ rekomenduoja, kad vartotojas būtų apmokytas apie rizikas, 
prevencines ir apsaugos priemones pavojingų mišinių poveikiui kontroliuoti.

1.6. Filtro ribojimai

Atkreipkite dėmesį, kad medicininės kaukės „Tiki“ P3 dalelių filtrams, kaip ir kitiems 
filtrams, taikomi ribojimai.

Todėl patikrinkite, ar medicininės kaukės „Tiki“ filtrai atitinka numatytą paskirtį ir 
apsaugo vartotoją nuo numatomos aplinkos, kurioje ši kaukė bus naudojama, rizikos.

Todėl taip pat remkitės pastraipomis:
	■ 2.5. Piktogramos 20 p.
	■ 5.2. Pakeiskite įkvėpimo filtrą (baltą) 36 p.
	■ 5.3. Pakeiskite iškvėpimo filtrą (žalias) 37 p.

Įkvėpimo filtrą (baltą) galima naudoti tik kaip įkvėpimo filtrą! Šio filtro nenaudokite kaip 
iškvėpimo filtro!

Iškvėpimo filtras (žalias) turi būti naudojamas tik kaip iškvėpimo filtras! 
Nenaudokite šio filtro kaip įkvėpimo filtro!

Filtrai laikomi viršutiniame dešiniajame kampe, šalia logotipo:
šalia šių logotipų informacinėje etiketėje turi būti nurodomas naujų filtrų 

laikymo originalioje pakuotėje terminas.
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Ši nuoroda yra: mėnesio santrumpa trimis (3) skiemenimis (rašyba angliškai) ir metai.
Nenaudokite filtro po nurodyto galiojimo termino!

1.7. Medžiaga, iš kurios pagamintos medicininės kaukės „Tiki“

Surinkimas Dalies pavadinimas Medžiaga

Įkvėpimo filtras (baltas) Filtro dangtelis (baltas) ABS

Iškvėpimo filtras (žalias) Filtro dangtelis (žalias) ABS

Kaukė Kištuko apykaklė Termoplastinis elastomeras (TPE)

Laikiklis Kabliukas Nailonas

Kaukė
Kaukės skydelis mažas / 
vidutinis / didelis

PETG

Ventiliatorius Ventiliatoriaus dangtelis ABS

Laikiklis Triglidai POM

Kaukė Išleidimo vožtuvo lizdas PETG

Kaukė
Išleidimo vožtuvo 
membrana

Silikonas

Laikiklis Laikiklis PA, guma

Kaukė Smakro apsauga CR išplėstas

Išorinė baterija
Baterijos spaustukai su 
varžtais

ABS, plienas

1.7.1. Pagrindiniai komponentai
Į medicininės kaukės „Tiki“ sudėtį įeina pagrindiniai komponentai, aprašyti:
2.1. Aprašas 12 p.

Šie pagrindiniai komponentai gaminami iš medžiagų, kurios nurodytos toliau.
Nė viena medžiaga „Tiki“ medicininės kaukės vartotojui nekelia sveikatos ar saugos.

1.7.2. Baterijos
Tiek vidinė, tiek ir išorinė ventiliatoriaus baterijos yra ličio polimero (LiPo).

Todėl laikykitės šių atsargumo priemonių:
	■ Neišmeskite LiPo baterijų į ugnį ir neleiskite, kad jos būtų paveiktos stipraus 

karščio
	■ Neardykite jų
	■ Nenaudokite LiPo baterijos, jei matyti mechaninių pažeidimų arba ji yra padidėjusi
	■ Nenaudokite LiPo baterijų per stiprų lietų, duše arba panardinus jas į vandenį
	■ Jei baterija taps šilta, nedelsdami nustokite ją krauti arba atjunkite nuo kitų 

prietaisų
	■ Nekraukite Li polimerų baterijos, kai aplinkos temperatūra žemesnė nei 0 °C
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Mažai tikėtina, bet jei ventiliatoriaus baterija tampa pažeista ir išteka elektrolitas, venkite 
sąlyčio su akimis.

Mažai tikėtina, bet jei elektrolitas patenka į vartotojo akis:
	■ Saugioje aplinkoje praplaukite akis vandeniu
	■ Nedelsdami kreipkitės į gydytoją

1.8. Naudojimas

Saugiam naudojimui užtikrinti būtina, kad medicininė kaukė „Tiki“ būtų sandariai 
uždėta ant vartotojo veido.

Jei medicininė kaukė „Tiki“ nėra sandari, uždėjus ją ant vartotojo veido yra rizika, 
kad: 

	■ Pro tarpelius pavojingi mišiniai gali patekti į uždarą orą tarp „Tiki“ medicininės 
kaukės bei veido ir neužtikrinti, kad vartotojas bus apsaugotas nuo sąlyčio su 
pavojingais mišiniais!

Todėl būtina, kad vartotojas naudotų ir pritaikytų medicininę kaukę „Tiki“, kaip yra 
nurodyta:

	■ Pagal šiame vadove pateiktas naudojimo procedūras, žr.:
 › 3. Procedūros prieš naudojimą 23 p.
 › 4. Naudojimo procedūros 27 p.
 › 5. Techninės priežiūros procedūros 34 p.

	■ Vaizdo įraše: www.tikisafety.com/video

Rizika, kad pavojingi mišiniai pateks į uždarą orą tarp „Tiki“ medicininės kaukės ir 
vartotojo veido, priklauso nuo to, ar vartotojas tinkamai patikrino sandarumą.

Kaip papildomą priemonę šiai rizikai mažinti „Tiki Safety AB“ kūrė „Tiki“ kaip 
medicininę kaukę su teigiamu slėgiu.

Tai reiškia, kad uždaro oro tūrio tarp medicininės kaukės „Tiki“ ir vartotojo veido 
slėgis yra didesnis nei aplinkos.

Taigi oras patenka pro filtrą viršuje ir pašalinamas pro iškvėpimo vožtuvą ir filtrą 
apačioje.

Dėl šios priežasties:
	■ Jei netinkamai naudojant tarp „Tiki“ medicininės kaukės ir vartotojo veido 

atsiranda tarpelis, oras išstumiamas optimaliomis sąlygomis, kad pavojingi 
mišiniai nekeltų kenksmingo poveikio.

	■ Jei netinkamai naudojant (nepaisant teigiamo slėgio) pavojingi mišiniai patenka 
į uždarą orą tarp „Tiki“ medicininės kaukės ir vartotojo veido, teigiamas slėgis 
išstumia pavojingus mišinius pro iškvėpimo vožtuvą.
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Jei atsiranda tarpas ir tam tikrą laiką susidaro neigiamas slėgis, kai tai aptinkama, pasigirsta 
garsinis ir matomas vaizdinis pavojaus signalai, todėl taip pat žr.: 2.3.4. Įspėjimas apie filtrą 
arba nuotėkį 17 p.

Pažymime, kad jei tarp „Tiki“ medicininės kaukės ir vartotojo veido atsiranda tarpai, 
„Tiki“ medicininės kaukės energijos sąnaudos didėja, taigi trumpėja baterijos tarnavimo 
laikas.

Todėl visada laikykitės medicininės kaukės „Tiki“ naudojimo instrukcijų.

Pažymime, kad dėl neteisingo „Tiki“ medicininės kaukės naudojimo nebegalioja 
garantija.

1.9. Rizikos situacijos

Kadangi medicininė kaukė „Tiki“ neteikia deguonies (O2), jos nenaudokite atmosferoje, 
kurioje yra mažiau deguonies (O2), t. y. mažiau nei 19,5 %.

Medicininės kaukės „Tiki“ funkcionalumas priklauso nuo baterijos naudojimo laiko.
Vartotojas atsakingas stebėti baterijos energijos lygį prieš naudojimą ir visą kaukės 

naudojimo laikotarpį.
Jei baterijos energijos per mažai, gali susidaryti rizikinga situacija.

Šiose situacijose pažymima, kad baterijos energijos per mažai arba medicininė kaukė 
„Tiki“ neveikia taip, kaip turėtų:

	■ Skamba signalinis garsas, įspėjantis apie išsikrovusią bateriją
	■ Oro srautas į kaukę mažėja arba sustoja
	■ Simptomai, rodantys pavojingų mišinių poveikį, kaip nurodyta pavojingo mišinio 

medžiagų saugos duomenų lape (MSDS)
	■ Kita

Atsiradus rizikingai situacijai vartotojas turi palikti aplinką, kurioje yra pavojingo mišinio, 
ir pats arba kieno padedamas persikelti į aplinką, kuri laikoma saugi.
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1.10. Panaudojus

Laikykitės pavojingo mišinio medžiagų saugos duomenų lapo (MSDS) nuorodų.

Laikykitės nurodymų, kaip iš aplinkos, kurioje yra pavojingas mišinys, persikelti į saugią 
aplinką.

Pažymime, kad „Tiki Safety AB“ neprivalo parengti tokių instrukcijų.
Už tokių instrukcijų parengimą yra atsakingas vartotojas arba organizacija, kuri 

prisiima atsakomybę už vartotoją.
Saugioje aplinkoje ir laikydamiesi nurodymų, kai persikelsite iš vienos aplinkos į kitą, 

nusiimkite medicininę kaukę „Tiki“ pagal procedūrą, nurodytą toliau: 4.7. Nusiimkite 
medicininę kaukę „Tiki“, 33 p.

Panaudoję išvalykite medicininę kaukę „Tiki“, atsižvelgdami į:
	■ Pavojingą mišinį MSDS
	■ Procedūrą: 5.1. Medicininės kaukės „Tiki“ valymas, 35 p.

Tai atvejais, kai yra pavojingas mišinys arba labai ekstremalios sąlygos, panaudota 
medicininė kaukė „Tiki“ turi būti sunaikinta visa, žr.:

	■ Pavojingo mišinio MSDS
	■ Procedūrą: 5.2. Pakeiskite įkvėpimo filtrą (baltą), 36 p.
	■ 6 skyrius. Šalinimas, 39 p.
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2. Dizainas

2.1. Aprašas

2.1.1. Bendras aprašas
„Tiki“ medicininė kaukė yra:

	■ Motorizuotas oro valymo respiratorius (PAPR)
	■ Kaukė, dengianti visą vartotojo veidą
	■ Kaukėje yra du (2) filtrai: įkvėpimo (baltas) ir pasirinktinis iškvėpimo (žalias), abu 

(2) yra P3 dalelių filtrai

Įkvėpimo filtras (baltas) išvalo orą, patenkantį tarp medicininės kaukės „Tiki“ ir vartotojo 
veido. Taigi tiekiamas filtruotas oras, kurį vartotojas gali įkvėpti.

Iškvėpimo filtras (žalias) išvalo orą, išeinantį iš uždaros erdvės tarp medicininės 
kaukės „Tiki“ ir vartotojo veido.
Taip išgryninamas oras, kurį iškvepia vartotojas.

Todėl medicininę kaukę „Tiki“ galima naudoti, pavyzdžiui, medicininėje aplinkoje, 
jei pacientų imunitetas yra suprastėjęs dėl ligos ar kitų priežasčių.

Taip siekiama išvengti, kad tokie pacientai užkrėstų ligomis nuo medicinos 
personalo per aerozolio ar lašelių patogenus.

2.1.2. Dalys
Be to. kas nurodyta žemiau, medicininė kaukė „Tiki“ tiekiama su šiais elementais, kurie 
nenurodyti 1 paveiksle:

	■ Šiuo vartotojo vadovu
	■ Maža pusės apskritimo formos smakro apsauga

Baterijos įkrovikliu, tiekiamu kartu su keturiais (4) maitinimo kištukais, kuriuos galima 
pakeisti pagal kliento vietinius standartus.

Baterijos įkroviklis yra standartinis kintamosios ir nuolatinės srovės adapteris su 
įvestimi: 100–240 V, 50–60 Hz ir 0,7 Amp.

Medicininę kaukę „Tiki“ sudaro šios dalys.
Taip pat žr. 1 paveikslą kitame puslapyje.
	■ Kaukė (skydelis) iš PET ir TPE
	■ Laikiklis pagamintas iš elastingos juostos ir nailono spaustukų.

Laikiklis gali būti pakartotinai naudojamas, jei pavojingoje aplinkoje 
nepaveikiamas užkrečiamųjų ligų patogenų ar kitų kenksmingų dalelių.
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	■ Ventiliatoriuje yra vėdintuvas, darbinės lemputės, valdymo mygtukai ir 
įspėjimai.
Jis automatiškai reguliuoja oro srautą pagal poreikį ir išlaiko teigiamą slėgį.
Ventiliatoriuje yra LiPo baterija, kuris iki galo įkrauta leidžia ventiliatoriui veikti ne 
trumpiau kaip 60 minučių.

	■ Įkvėpimo filtras (baltas) yra P3 dalelių filtras.
Pažymime, kad medicininėje kaukėje „Tiki“ yra tik dalelių filtrai, todėl ji 
nenaudojama tose vietose, kuriose yra dujinių tirpiklių ir kitų pavojingų oro 
taršos medžiagų, kurių P3 dalelių filtras nepašalina.
Įkvėpimo dalelių filtras susideda iš ABS plastiko ir HEPA stiklo pluošto terpės.

	■ Iškvėpimo filtras (žalias) yra P3 dalelių filtras.
Pažymime, kad medicininėje kaukėje „Tiki“ yra tik dalelių filtrai, todėl ji 
nenaudojama tose vietose, kuriose yra dujinių tirpiklių ir kitų pavojingų oro 
taršos medžiagų, kurių P3 dalelių filtras nepašalina.
Iškvėpimo dalelių filtras sudarytas iš ABS plastiko ir HEPA stiklo pluošto terpės.

	■ Baterijos įkroviklis maitina ventiliatoriaus vidinę ir išorinę baterijas. Baterijos turi 
būti įkraunamos atskirai, pirmiausia vidinė, paskui, jei reikia, išorinė.
Kraudami baterijas visada prižiūrėkite, niekada nekraukite, kai jų temperatūra yra 
žemesnė nei 0 °C.

	■ Išorinė baterija yra papildoma ir parduodama atskirai.
Išorinė baterija yra prisegamas įrenginys, kuriame yra didesnė LiPo baterija.
Ji prijungiama prie ventiliatoriaus laidu ir varžtine jungtimi.
Tai ilgina baterijos veikimo trukmę ne trumpiau nei 6 valandomis, jei išlaikomas 
sandarumas.
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Medicininę kaukę „Tiki“ sudaro šie komponentai, kaip nurodyta 1 paveiksle:
1a Kaukė, dengianti visą vartotojo veidą
1b Įkvėpimo filtras (baltas)
1c Ventiliatorius su vidine baterija
1d Laikiklis
1e Baterijų įkroviklis
1f Automobilinis įkroviklis, pasirinktinai
1g Išorinis baterijų blokas su laidu, neprivalomas
1h Iškvėpimo filtras (žalias)
1 i  Įsukamas kištukas

2.1.3. Slėgio jutiklis
Medicininės kaukės „Tiki“ ventiliatoriuje yra slėgio jutiklis.

Šis slėgio jutiklis pro mažą angą skydelio viršuje nustato kaukės slėgį.

1 pav.
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Ventiliatoriaus greitis kaukėje prisitaiko automatiškai, kad sukurtų teigiamą 0,2 mbar slėgį.
Todėl svarbu, kad vartotojas tinkamai nustatytų ventiliatorių kiekvieną kartą prieš 

naudodamas medicininę kaukę „Tiki“ ir patekęs į kitą erdvę, pavyzdžiui: vidų, išorę, tam 
tikrą aukštą, operacinę ir kt.

Žr. procedūrą: 4.4. Kalibruokite ventiliatorių, kaip nurodyta 31 p.

2.2. Mygtukai ir indikacinės lemputės

Medicininės kaukės „Tiki“ ventiliatoriuje ir medicininėje kaukėje „Tiki“ yra toliau nurodyti 
mygtukai, lemputės ir indikacinės lemputės.

Mygtukus galima naudoti, kai ventiliatorius yra kaukėje.
Žr. 11 paveikslą:
11a Įjungimo / išjungimo mygtukas
11b Lemputės papildomai apšviesti darbo vietą
11c Šviesų mygtukas 11b
11d Trys (3) indikacinės lemputės

2.2.1. Įjungimo / išjungimo mygtukas
Įjungimo / išjungimo mygtuką naudokite:

	■ Norėdami sukalibruoti ventiliatorių pagal: 4.4. Kalibruokite ventiliatorių, kaip 
nurodyta 31 p.

	■ Paleiskite ir sustabdykite ventiliatorių.
Norėdami tai padaryti, 3 sekundes palaikykite paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką

	■ Ventiliatoriaus greitį galite reguliuokite pagal: 4.5. Ventiliatoriaus greičio 
reguliavimas, kaip nurodyta 31 p.

2.2.2. Šviesos
Norėdami apšviesti darbo zoną naudokite šviesas.

2.2.3. Šviesų mygtukas
Šviesų mygtuką naudokite, jei norite:
Įjungti arba išjungti šviesas, kai ventiliatorius yra įjungtas

11 pav.
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2.2.4. Trys (3) indikacinės lemputės
Medicininėje kaukėje „Tiki“ yra trys (3) indikacinės lemputės: 11d 11 paveiksle.
Pažymime, kad 11 paveiksle pavaizduota ventiliatoriaus apačia kartu su kairėje esančiu 
įjungimo / išjungimo mygtuku.

Vis dėlto kai naudojama medicininė kaukė „Tiki“, ventiliatorius yra virš vartotojo akių 
linijos, todėl įjungimo / išjungimo mygtukas yra dešinėje!

Žemiau pateiktame apraše nurodomi trijų (3) šviesų simboliai:

Indikacinė lemputė nedega ir todėl neskleidžia šviesos.

Indikacinė lemputė dega ir dėl to skleidžia šviesą.

Indikacinė lemputė mirksi ir dėl to tai skleidžia šviesą, tai – ne.

2.3. Indikacinių lempučių nurodymai

2.3.1. Ventiliatoriaus išjungimas
Nė viena indikacinė lemputė nedega, tai rodo, kad ventiliatorius yra išjungtas.
Jei po bandymo paleisti ventiliatorių indikacinės lemputės neskleidžia šviesos ir 
negirdite ventiliatoriaus garso, įkraukite bateriją.

2.3.2. Ventiliatoriaus įjungimas

Šviečia arčiausiai įjungimo / išjungimo mygtuko esanti lemputė.
Tai rodo, kad ventiliatorius yra įjungtas.
Indikacinė lemputė dega tol, kol veikia ventiliatorius.

2.3.3. Baterija baigia išsikrauti

Šviečia arčiausiai įjungimo / išjungimo mygtuko esanti lemputė.
Mirksi indikacinė lemputė, kuri yra labiausiai nutolusi nuo įjungimo / išjungimo mygtuko.
Ventiliatorius skleidžia signalinį garsą kas penkias (5) sekundes.
Tai rodo, kad baterijos energija senka.
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Atkreipkite dėmesį, kad staigus išjungimas laikomas nenormalia gaminio veikimo būsena.
Baterijos energijos pakanka dar 15 minučių.
Kai skleidžiamas šis šviesos ir garso signalas, vartotojas turi:

	■ Palikti pavojingą aplinką
	■ Įkrauti ventiliatoriaus vidinę bateriją
	■ Jei reikia, įkrauti išorinę bateriją

2.3.4. Įspėjimas apie filtrą arba nuotėkį

Šviečia arčiausiai įjungimo / išjungimo mygtuko esanti lemputė.
Mirksi kitos dvi (2) indikacinės lemputės.
Ventiliatorius skleidžia garsinį signalą kas vieną (1) sekundę.
Tai rodo, kad:

	■ Įkvėpimo filtras yra užblokuotas
	■ Atsirado didelis nuotėkis

Bet kuriuo atveju vartotojas turi:
	■ Palikti pavojingą aplinką
	■ Įvertinti, kas sukėlė filtro nuotėkį arba susidariusią situaciją
	■ Jei susidarė problema dėl įkvėpimo filtro, pakeiskite filtrą taip, kaip nurodyta:

5.2. Pakeiskite įkvėpimo filtrą (baltą), 36 p.
	■ Jei nuotėkis įvyko dėl mechaninių problemų, pakeiskite sugedusias dalis pagal 

atskiras instrukcijas, pateiktas 3 skyriuje, 23 p.
	■ Jei nutekėjimas įvyko dėl nežinomos priežasties, žr.:

1.3. Procedūros prieš naudojimą 5 p.
	■ Jei bet kuri iš aukščiau išvardytų priežasčių yra garsinio signalo skleidimo 

priežastis, susisiekite su „Tiki Safety AB“
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2.4. Specifikacijos

2.4.1. Matmenys
Medicininę kaukę „Tiki“ galima įsigyti trijų (3) dydžių: mažą, vidutinę ir didelę.

Medicininių kaukių „Tiki“ matmenys sukurti pagal ergonomiškus pramonės standartus.
„Tiki“ medicininės kaukės yra paruoštos naudoti, šių medicininių kaukių „Tiki“ svoris 

gramais (g), kai jos paruoštos naudoti yra:
	■ Kaukės antveidis su kištuko apykakle, uždengiantis visą vartotojo veidą
	■ Dalelių filtrai
	■ Ventiliatorius su vidine baterija
	■ Laikiklis

Toliau nurodytas bendras svoris, t. y. surinktų kaukių svoris:
	■ Mažo dydžio 430 g
	■ Vidutinio dydžio 440 g
	■ Didelio dydžio 450 g

Atkreipkite dėmesį, kad medicininės kaukės „Tiki“ dizainas yra ergonomiškos formos, 
kontaktuojantis su vartotojo veido oda bei laikikliu, kuris padeda priveržti kaukę prie 
pakaušio.

Šis dizainas paskirsto svorį visai galvai ir suteikia efektyvų bei ergonomišką komfortą.

Elementas Specifikacijos

Įspėjimo apie išsikrovusią bateriją 
laikas

> 15 min. (normaliomis sąlygomis)

Minimalus laisvo srauto oras 200 l / min.

Mažiausias laisvas filtro srautas 100 l / min.

Slėgio paleidiklis ≤ 0,2 milibarai 

Slėgio signalas > 2 sekundžių neigiamas slėgis

Baterijos įkrovimo specifikacija Įvestis 100–240 V AC, išvestis 0,7 A DC

Kaukės skydelis, mažas 92 g

Kaukės skydelis, vidutinis 102 g

Kaukės skydelis, didelis 112 g

Ventiliatorius 165 g

Įkvėpimo filtras 70 g

Iškvėpimo filtras 70 g

Laikiklis 33 g

Išorinė baterija 200 g 

Baterijos laidas 48 g



LIETUVIŲ KALBA – „Tiki medical“ 19

2.4.2. Naudojimo sąlygos
Medicininė kaukė „Tiki“ skirta naudoti esant darbo temperatūrai nuo –10 °C iki +45 °C 
ir mažesniam nei 90 % santykiniam oro drėgnumui (SD).

Nenaudokite medicininės kaukės „Tiki“ aplinkoje, kurios santykinis oro drėgnumas 
viršija 90 %.

Įkraukite baterijas aplinkoje, kurios temperatūra yra 5–30 °C, kaip nurodyta: 4.1. 
Įkraukite bateriją (-as) taip, kaip nurodyta 28 p.

2.4.3. Veikimo bandymai
Kiekviena „Tiki“ medicininė kaukė buvo patikrinta ir išbandyta ją gaminant.

Kadangi kištuko apykaklė montuojama ant kaukės skydelio, šis derinys išdėstytas 
ant dirbtinio, bandymams skirto „veido“.

Šioje bandymo konfigūracijoje iš anksto nustatytam laikui sudaromas tarp 
medicininės kaukės „Tiki“ ir vartotojo veido uždaryto oro srauto vakuumas.

Šio bandymo metu yra įvertinama, ar kaukė išlaiko susidariusį vakuumą per iš 
anksto nustatytą laiką.

Gamybos procese patvirtinamos ir toliau apdorojamos tik tos kaukės, kurios 
vakuumą išlaiko per visą anksto nustatytą laiką.

Kaukės, kurios neišlaiko vakuumo per iš anksto nustatytą laiką, netvirtinamos ir 
toliau negaminamos.

Bandomoji programa suteikia informacijos apie bandymus ir išsaugo šią 
informaciją.

2.4.4. Atsekamumas
Kadangi kiekviena „Tiki“ medicininė kaukė turi unikalų numerį, informaciją apie 
atitinkamą kiekvienos kaukės veikimo bandymą galima atsekti per visą procesą: nuo 
gamybos iki galutinio vartotojo.

Pažymime, kad ši informacija yra prieinama tik tais atvejais, kai ji būtina teisiniams 
ginčams ištirti paprašius „Tiki Safety AB“.

Taip pat žr. procedūrą, kaip perskaityti greito atsakymo (QR) kodą:
3.3. Perskaitykite QR kodą, kaip nurodyta 26 p.
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Niekada neatidarykite 
filtro.

Sandėliuokite aplinkoje, 
kurioje santykinis oro 
drėgnumas (SD) yra 
mažesnis nei 60 %.

Trumpą periodą 
sandėliuokite aplinkoje, 
kurioje temperatūra yra 
nuo –20 °C iki +40 °C.
Ilgą periodą 
sandėliuokite aplinkoje, 
kurios temperatūra yra 
apie 21 °C.

 
 

CE atitikties nuoroda į ES 
direktyvą 2016/425.

 
Nurodomas galiojantis 
patento numeris.

Žr. medicininės kaukės 
„Tiki“ vartotojo ir 
priežiūros vadovą.

Perdirbimo simbolis, 
nurodantis, kad 
atitinkama dalis gali būti 
perdirbama, jei nėra 
užteršta.

Nurodymas, kad 
gaminyje yra baterija.

Įspėjamasis simbolis, 
nurodantis, kad ličio 
jonų bateriją reikia 
perdirbti atskirai.

Įspėjamasis simbolis, kad 
atitinkama dalis turi būti 
utilizuota pagal tam tikrą 
atliekų šalinimo procesą.

Smėlio laikrodis, šalia smėlio 
laikrodžio yra nurodytas 
mėnuo ir metai, reiškiantys 
tam tikros dalies galiojimo 
laiką. Atkreipkite dėmesį, 
kad nurodytas sandėliavimo 
laikas galioja tik tada, kai 
gaminys yra neatidarytas. 
Taip pat žiūrėkite pastraipą: 
1.6. Filtro apribojimai, 
nurodyti puslapyje 7.

2.5. Piktogramos

Šie filtro žymėjimai atitinka EN 12942 standartą, nesupainiokite jų su kitais Europos ar 
kitais standartais.

Atkreipkite dėmesį, kad ant medicininės kaukės „Tiki“ yra nurodytos šios piktogramos:
	■ Dalių numeris, pažymėtas P / N
	■ Taikomo standarto nuoroda
	■ Greito atsakymo (QR) kodas

Pat.No.
D755953

Saugojimas

Saugojimas

(Ilgalaikė ~21°C)

RH <60%

-20°C
40°C
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2.6. Numatytas naudojimas

Medicininė kaukė „Tiki“ sukurta pagal „AAP direktyvos“ ES 2016/425 II priedo 3.10 dalį.
Todėl ši kaukė apsaugo nuo sveikatai pavojingų medžiagų ir mišinių bei 

kenksmingų biologinių veiksnių.
Medicininė kaukė „Tiki“ siūlo:
	■ Kvėpavimo organų apsaugą
	■ Apsaugą nuo sąlyčio su oda ir akimis

2.6.1. Kvėpavimo takų apsauga
Medicininė kaukė „Tiki“ skirta žmogaus kvėpavimo sistemai apsaugoti.

Ji leidžia vartotojui, kuris užterštoje vietoje, kvėpuoti švarų orą.

Medicininėje kaukėje „Tiki“ yra du (2) filtrai: įkvėpimo (baltas) ir iškvėpimo (žalias).
Įkvėpimo filtras (baltas) tiekia tinkamą kvėpuoti orą.
Iškvėpimo filtras (žalias) išfiltruoja iš vartotojo iškvėpto oro pavojingus mišinius ir 

patogenus, kuriuos galimai nešioja vartotojas.

Medicininės kaukės „Tiki“ sudedamosios dalys nurodytos pastraipoje:
1.7.1. Pagrindiniai komponentai, 8 p.

Šios sudedamosios dalys yra specialiai parinktos, suprojektuotos ir sujungtos 
taip, kad numatytomis naudojimo sąlygomis būtų užtikrintas tinkamas vartotojo 
kvėpavimas ir kvėpavimo higiena atitinkamu dėvėjimo laikotarpiu.

Dėl kaukės, dengiančios visą veidą, sandarumo, įkvėpimo 
slėgio kritimo ir filtro valymo pajėgumo gana sunkiai teršalai 
prasiskverbia iš užterštos aplinkos, kad nebūtų jokio pavojaus 
vartotojo sveikatai ar higienai.

Nurodoma medicininės kaukės „Tiki“ informacija, kuri vertinama kaip specifinės 
charakteristikos, kaip nurodyta pastraipoje:

	■ 2.5. Piktogramos 20 p.
	■ 7.5. CE, 41 puslapyje
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2.6.2. Apsauga nuo sąlyčio su oda ir akimis
Medicininė kaukė „Tiki“ skirta užkirsti kelią vartotojo veidui kontaktuoti su medžiagomis 
ir mišiniais, kurie yra pavojingi sveikatai, arba su kenksmingais biologiniais veiksniais.

Medicininė kaukė „Tiki“ neleidžia tokioms medžiagoms, mišiniams ir agentams 
prasiskverbti ir patekti numatomomis naudojimo sąlygomis, kurių būtina laikytis 
naudojant medicininę kaukę „Tiki“.

Dėl to medicininės kaukės „Tiki“ medžiagos parinktos, suprojektuotos ir integruotos 
taip, kad būtų užtikrintas, kiek įmanoma ir jei vartotojas prižiūri medicininę „Tiki“ kaukę 
taip, kaip nurodyta šiame vartotojo vadove, visiškas sandarumas, kuris leidžia ilgai 
naudoti kaukę kasdienėje veikloje, o jei to užtikrinti negalima, užtikrinamas ribotas 
sandarumas, dėl kurio reikia riboti kaukės dėvėjimo laiką.

2.7. Nenumatyta paskirtis

Medicininė kaukė „Tiki“ negali būti naudojama kaip kvėpavimo aparatas nardymui, 
paviršiniam nardymui ar prietaisas povandeniniam tyrinėjimui.

Medicininė kaukė „Tiki“ nėra skirta naudoti:
	■ Kaip vartotojo apsauga, kai jis yra įvairiuose skysčiuose
	■ Kaip prietaisas vartotojo plūdrumui gerinti.
	■ Naudoti atmosferinių sprogmenų (ATEX) zonose, kuriose gali būti sprogi aplinka
	■ Gaisro metu kaip kvėpavimo aparatas
	■ Kaip apsauginis veido įtaisas, kurį dėvint galima dirbti su elektros sistemomis tiek 

įtampoje, tiek ir be jos
	■ Kaip apsauginis įtaisas akių pažeidimo išvengti esant nejonizuojančiai ar 

jonizuojančiai spinduliuotei

Medicininė kaukė „Tiki“ neturi būti naudojama tiems tikslams ir tokiomis situacijoms, 
kurioms ji nepritaikyta. Ją galima naudoti tik tokiais atvejais ir tik tokiose situacijose, 
kurios yra aprašytos toliau pateiktoje pastraipoje:
2.6. Numatytas naudojimas, 21 p.
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3. Procedūros prieš naudojimą

Skyriuose: 3. Procedūros prieš naudojimą, 4. Naudojimo procedūros ir 5. Priežiūros 
procedūros, kiekvienoje pastraipoje yra nurodyta atskira tam tikrai temai galiojanti 
procedūra.

Pastraipos ir atitinkamai temomis pagrįstos procedūros yra sąmoningai išdėstytos 
viename (1) puslapyje kiekvieno (1) proceso atveju.

Taip išdėstyta, kad galutinis vartotojas galėtų pagaminti atmintines korteles, kurias 
platintų savo organizacijos viduje.

Atminkite, kad kiekvieną kartą kiekviena procedūra yra šio vartotojo vadovo 
neatsiejama dalis.
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3.1. Prieš naudojimą patikrinkite, ar kaukė yra sandari

1. Išpakuokite dalis iš „TikiSTART Starter Pack“ ir padėkite ant stalo. 
2. Patikrinkite, ar yra visos dalys, kaip nurodyta: 2.1. Aprašas 12 p.

Jei kurios nors detalės nėra, susisiekite su „Tiki Safety AB“ pagal kontaktinę 
informaciją 2 p.

3. Paimkite kaukę (tik kaukę) viena ranka.
4. Uždėkite popieriaus lapą ant kaukės, kad uždengtumėte dvi (2) skylutes. Tada pirštu 

uždenkite skylę šone, žr. 4 pav.
5. Kaukę pritvirtinkite ir tvirtai prispauskite prie veido.
6. Pabandykite įkvėpti, yra dvi (2) galimybės:

a. Vartotojas negali įkvėpti, o uždarame oro sraute tarp kaukės ir vartotojo veido 
susidaro vakuumas.
Tai reiškia, jog viskas yra gerai ir sandarumas tinkamas.

b. Vartotojas gali įkvėpti, o uždarame oro sraute tarp kaukės ir vartotojo veido 
nesusidaro vakuumas.
Tai nėra gerai ir sandarumas nėra tinkamas.

7. Jei susidaro 6a situacija, nuimkite kaukę ir išimkite popierių.
8. Įvykus 6b situacijai, įvertinkite, dėl ko sandarumas buvo netinkamas bei atlikite 

šiuos veiksmus:
a. Dar kartą atlikite aukščiau nurodytą procedūrą.
b. Įvertinkite, ar išpakavus kaukę buvo pažeista kištuko apykaklė.
c. Saugumo situacijas rasite: 1.3. Procedūros prieš naudojimą, 5 p.
d. Kadangi kaukės būna trijų (3) dydžių: mažos, vidutinės ir didelės, atlikite tą patį 

bandymą su kito dydžio kauke.
e. Jei vartotojui tinka tam tikro dydžio kaukė arba nė vienas iš aukščiau nurodytų 

punktų nepaaiškina, kodėl bandymai buvo nesėkmingi, susisiekite su „Tiki 
Safety AB“.

4 pav.
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3.2. Paruoškite kaukę naudoti

1. Žr. 1 paveikslą pastraipoje 2.1. Aprašas, kuri pateikta 12 p.
2. Pritvirtinkite laikiklį (1d dalis 1 paveiksle) prie kaukės (1a dalis 1 paveiksle).
3. Įvertinkite, ar reikia uždėti smakro apsaugą (dalies numeris 1055–01).

Užklijuokite smakro apsaugą ant iškvėpimo vožtuvo paviršiaus (5 pav.).
4. Vidinį ventiliatorių pastatykite taip, kaip nurodyta 5 pav.
5. Laikykite ventiliatorių kaukės vidinėje pusėje ir laikydami įkvėpimo filtrą nukreipkite jį 

30° kampu nuo ventiliatoriaus, kaip parodyta 6 paveiksle.
Stebėkite kaukės naudojimo kryptį veido atžvilgiu, kaip nurodyta tekste ir rodyklėse:
„Ši pusė turi būti atsukta į veidą“.

6. Įkvėpimo filtrą (baltą) pasukite iš 30° į 0° kampą, kad įkvėpimo filtrą (baltą) 
pritvirtintumėte prie ventiliatoriaus, kaip parodyta 7a paveiksle.

30°

  
7. Iškvėpimo filtrą (žalią) padėkite 30° kampu kaukės ašių atžvilgiu, kaip parodyta 6 

paveiksle.
Stebėkite kaukės naudojimo kryptį veido atžvilgiu, kaip nurodyta tekste ir 
rodyklėse:
„Ši pusė turi būti atsukta į veidą“.

8. Iškvėpimo filtrą (žalią) pasukite iš 30° į 0° kampą, kad iškvėpimo filtras būtų 
pritvirtintas prie kaukės, kaip parodyta 7a paveiksle.

5 pav. 6 pav. 7a pav.
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3.3. Perskaitykite QR kodą

Ši procedūra neprivaloma saugiam ar praktiškam naudojimui.
Perskaitykite medicininės kaukės „Tiki“ greito atsakymo (QR) kodą, kad sužinotumėte 
kaukės dalies serijinį numerį.
1. QR kodui skaityti naudokite išmanųjį telefoną ir tam tinkamą programą.
2. Perskaitykite medicininės kaukės „Tiki“ dalies QR kodą.
3. Detalės serijinis numeris bus pateiktas išmaniajame telefone.
4. Serijinis numeris turi atitikti toliau nurodytą formatą: PNT1010-01D21B12345.

a. PN reiškia „dalies numerį“.
b. Kiti šeši (6) skaičiai ir brūkšnys nurodo dalies numerį.
c. D reiškia „datą“.
d. Kiti keturi (4) skaičiai rodo metus dviem (2) skaičiais ir gamybos mėnesį dviem 

(2) skaičiais.
e. B reiškia „partiją“.
f. Kiti du (2) skaičiai rodo partiją, kuriai priskiriama pagaminta detalė.

5. Visas serijinis numeris taip pat gali būti naudojamas, kai susisieksite su „Tiki Safety 
AB“ dėl susidariusių problemų.
„Tiki Safety AB“ sudaro specialias medicininės kaukės „Tiki“ ypač svarbių dalių 
bandymų ataskaitas.
Atminkite, kad šios ataskaitos yra skirtos tik komunikuojant dėl atsiradusių problemų.
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4. Naudojimo procedūros

Skyriuose: 3. Procedūros prieš naudojimą, 4. Naudojimo procedūros ir 5. Priežiūros 
procedūros, kiekvienoje pastraipoje yra nurodyta atskira tam tikrai temai galiojanti 
procedūra.

Pastraipos ir atitinkamai temomis pagrįstos procedūros yra sąmoningai išdėstytos 
viename (1) puslapyje kiekvieno (1) proceso atveju.

Taip išdėstyta, kad galutinis vartotojas galėtų pagaminti atmintines korteles, kurias 
platintų savo organizacijos viduje.

Pažymime, kad kiekviena procedūra yra neatsiejama šio vartotojo vadovo dalis.

Įspėjimas apie biologinį pavojų
Vykdydami 4 skyriuose nurodytas ir 5 priežiūros procedūras, 
įsitikinkite, kad vartotojas nebūtų neužterštas pavojingais 
mišiniais, esančiais kaukės išorėje.

Atkreipkite dėmesį, kad vartotojas arba organizacija, atsakinga už vartotoją, privalo 
parengti taikomą procedūrą arba darbo tvarką, kad būtų išvengta šios taršos rizikos.

Visada laikykitės šios procedūros ir (arba) darbo tvarkos.
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4.1. Įkraukite bateriją (-as)

1. Nekraukite baterijų žemesnėje nei 0 °C temperatūroje!
2. Atkreipkite dėmesį, kad medicininę kaukę „Tiki“ galima naudoti su išorine baterija 

arba be jos.
Net jei naudojama išorinė baterija, iki galo įkraukite vidinę bateriją.
Atminkite, kad išorinė baterija yra neprivaloma ir ją reikia užsisakyti atskirai.

3. Prijunkite baterijos įkroviklį (1e punktas 1 pav.) prie baterijų.
4. Jei baterijos įkroviklio indikatoriaus lemputė yra raudona, baterija yra kraunama.
5. Jei baterijos įkroviklio indikatoriaus lemputė yra žalia, baterija yra iki galo įkrauta, žr. 

2 paveikslą.
6. Jei naudojama tik vidinė baterija, galite naudoti „Tiki“ medicininė kaukę, nes vidinė 

baterija yra įkrauta.

Pastaba: jei baterijos įkroviklyje nėra įkrovimo indikatoriaus lemputės, perskaitykite 
instrukcijas, pateiktas kartu su šiuo įkrovikliu.

2 pav.
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4.2. Naudokite kartu su išorine baterija

1. Prieš naudodami įkraukite vidinę ir išorinę baterijas.
2. Jei baterijos įkroviklio indikatoriaus lemputė yra raudona, baterija yra kraunama.
3. Jei baterijos įkroviklio indikatoriaus lemputė yra žalia, baterija yra iki galo įkrauta, žr. 

2 paveikslą.
4. Tuo metu, kai vidinė ir išorinė baterijos yra visiškai įkrautos, atlikite šiuos veiksmus:

a. Ištraukite įkrovimo laidą per triglidą ant laikiklio, kad įsitikintumėte, jog laidas 
nėra įtemptas ir jis eina pro vartotojo galinę pusę.

b. Viršutiniame kairiajame kaukės krašte nuimkite įsukamą kištuką arba raudoną 
juostą.

c. Įkiškite ir prisukite išorinės baterijos laidą prie vidinės baterijos ir įsitikinkite, kad 
kaiščių konfigūracija atitinka 3 ir 8 paveiksluose nurodytus pavyzdžius.

d. Prijunkite laidą prie išorinės baterijos.
5. „Tiki“ medicininę kaukę naudokite taip, kaip nurodyta toliau.
6. Panaudoję atsukite laidą iš vidinės baterijos, žr. 3 paveikslą.

Nepalikite išorinės baterijos prijungtos prie vidinės baterijos, kai kaukė yra 
nenaudojama.
Jei neatjungsite šio laido, baterijos greitai išsikraus.

7. Atkreipkite dėmesį, kad 4a veiksme nurodyta raudona juosta arba įsukamas 
kištukas turi būti dar kartą užsuktas, jei medicininę kaukę „Tiki“ vėl reikės naudoti tik 
su vidine baterija, žr. pastraipą: 1.4. Paruoškite „Tiki“ medicininę kaukę, 7 p.

2 pav. 3 pav. 8 pav.
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4.3. Užsidėkite medicininę kaukę „Tiki“

1. Jei to dar nepadarėte:
a. Perskaitykite visą vartotojo vadovą.
b. Paruoškite kaukę pagal nurodytas procedūras:

3.2 Paruoškite kaukę naudoti, kaip nurodyta 25 p.
c. Įkraukite bateriją taip, kaip nurodyta toliau:

4.1. Įkraukite bateriją (-as) taip, kaip nurodyta 28 p.
2. Prieš naudojimą

a. Sukalibruoti ventiliatorių pagal procedūrą, nurodytą:
4.4 Kalibruokite ventiliatorių, kaip nurodyta 31 p.

b. Patikrinkite, ar kaukė yra sandari pagal procedūrą, nurodytą:
4.6. Kaukės testavimas naudojimo metu, kaip nurodyta 32 p.

3. Užtikrinkite, kad kaukė būtų išvalyta pagal procedūrą, nurodytą:
5.1. Medicininės kaukės „Tiki“ valymas.

4. Patikrinkite kaukės mechaninį vientisumą, jei medicininė kaukė „Tiki“ netinkama 
naudoti, atlikite procedūrą, nurodytą:
5.4 38 p. arba išmeskite kaukę taip, kaip nurodyta: 6. Šalinimas, kuris pateiktas 39 p.

5. Laikykitės 1 skyriuje nurodytų saugos nuorodų ir konkrečių pastraipų, kurios nurodytos:
1.3. Procedūros prieš naudojimą, 5 p.

6. Jei reikia, susiriškite ilgus plaukus į kuodą.
7. Šiek tiek atlaisvinkite laikiklio diržus.
8. Viena ranka laikykite išorinę priekinę kaukės dalį, žr. 9 paveikslą.
9. Kita ranka laikykite vidinę laikiklio dalį, žr. 9 paveikslą.
10. Abiem rankomis įtempkite kaukę per plotį.
11. Abiem rankomis laikykite kaukę virš galvos ir nuleiskite abi rankas:

kaukė turi būti priešais veidą, o laikiklis – pakaušyje.
12. Kaukės priekį uždėkite ant veido taip, kad jums būtų patogu.
13. Vėl priveržkite laikiklio diržus iš viršaus į apačią, žr. 10 paveikslą.

Atlikite šiuos veiksmus, kad užsitikrintumėte sandarumą. Atkreipkite dėmesį, kad 
jums gali būti nepatogu, jei kaukė bus priveržta per stipriai.

9 pav. 10 pav.
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4.4. Sukalibruokite ventiliatorių

1. Atlikite šią procedūrą prieš naudodami kaukę, t .y. prieš patekdami į aplinką su 
pavojingais mišiniais.

2. Norėdami sukalibruoti ventiliatorių, paspauskite „lempučių mygtuką“ (11c), po to 
šešias (6) sekundes palaikykite „įjungimo / išjungimo mygtuką“ (11a pavyzdys 11 
paveiksle), kol lemputės nustos mirksėti.

3. Kalibravimo metu įvyks toliau nurodyti veiksmai:
 › Pradės mirksėti raudona indikacinė lemputė, žr. 11d pavyzdį 11 paveiksle.

4. Patikrinkite kaukės sandarumą pagal procedūrą, nurodytą: 4.6. Kaukės testavimas 
naudojimo metu, kaip nurodyta 32 p.

4.5. Ventiliatoriaus greičio reguliavimas

1. Norėdami paleisti ventiliatorių, tris 
sekundes palaikykite paspaudę 
įjungimo / išjungimo mygtuką. Tada 
ventiliatorius įsijungs automatiniu 
greičiu, kurį reguliuoja kvėpavimas.

2. Paspauskite įjungimo / išjungimo 
mygtuką dar kartą, jei norite pakeisti 
greitį iš automatinio į mažą.

3. Paspauskite įjungimo / išjungimo 
mygtuką dar kartą, jei norite pakeisti 
greitį iš mažo greičio į vidutinį.

4. Paspauskite įjungimo / išjungimo 
mygtuką dar kartą, jei norite pakeisti 
greitį iš vidutinio greičio į didelį.

5. Paspauskite įjungimo / išjungimo 
mygtuką dar kartą, kad grįžtumėte iš 
didelio greičio į automatinį.

11 pav.
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4.6. Kaukės testavimas naudojimo metu

1. Atlikite šią procedūrą prieš naudodami kaukę, t. y. prieš patekdami į aplinką su 
pavojingais mišiniais.

2. Ši procedūra turi būti atlikta, nes kaukė yra ant vartotojo galvos atlikus procedūras, 
nurodytas: 4.4. Kalibruokite ventiliatorių 31 p., 4.3. Užsidėkite „Tiki“ medicininę 
kaukę, 30 p.

3. Jei kaukė prigludusi prie veido ir sukalibruota, patikrinkite įspėjimo sistemą 
atlikdami šiuos veiksmus:
a. Viena ranka patraukite kaukę į priekį, kaip parodyta 12 paveiksle.

Atlikite tai, kad atsirastų nuotėkis.
b. Patikrinkite, ar garsinis signalas įjungtas, kaip nurodyta pastraipoje:

2.3.4. Įspėjimas apie filtrą arba nuotėkį 17 p.
c. Jei garsinis signalas nebuvo įjungtas, patikrinkite, ar baterijos yra visiškai 

įkrautos, ir bandykite dar kartą sukalibruoti prietaisą.
d. Jei garsinis signalas buvo įjungtas, kaukę vėl uždėkite ir priveržkite laikiklio 

diržus.
4. Atkreipkite dėmesį, kad bandymas turėjo būti atliktas prieš naudojant kaukę!

12 pav.
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4.7. Nusiimkite medicininę kaukę „Tiki“

1. Šiek tiek atlaisvinkite laikiklio diržus.
2. Viena ranka laikykite išorinę priekinę kaukės dalį, žr. 9 paveikslą.
3. Kita ranka laikykite vidinę laikiklio dalį, žr. 9 paveikslą.
4. Abiem rankomis įtempkite kaukę per plotį.
5. Abiem rankomis pridėkite kaukę virš vartotojo galvos
6. Nuvalykite kaukę pagal procedūrą, nurodytą:

5.1. Medicininės kaukės „Tiki“ valymas.

9 pav.
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5. Techninės priežiūros procedūros

Skyriuose: 3. Procedūros prieš naudojimą, 4. Naudojimo procedūros ir 5. Priežiūros 
procedūros, kiekvienoje pastraipoje yra nurodyta atskira tam tikrai temai galiojanti 
procedūra.

Pastraipos ir atitinkamai temomis pagrįstos procedūros yra sąmoningai išdėstytos 
viename (1) puslapyje kiekvieno (1) proceso atveju.

Taip išdėstyta, kad galutinis vartotojas galėtų pagaminti atmintines korteles, kurias 
platintų savo organizacijos viduje.

Pažymime, kad kiekviena procedūra yra neatsiejama šio vartotojo vadovo dalis.

Įspėjimas apie biologinį pavojų
Vykdydami 4 skyriuose nurodytas ir 5 priežiūros procedūras, 
įsitikinkite, kad vartotojas nebūtų neužterštas pavojingais 
mišiniais, esančiais kaukės išorėje.

Atkreipkite dėmesį, kad vartotojas arba organizacija, atsakinga už vartotoją, privalo 
parengti taikomą procedūrą arba darbo tvarką, kad būtų išvengta šios taršos rizikos.

Visada laikykitės šios procedūros ir (arba) darbo tvarkos.
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5.1. Medicininės kaukės „Tiki“ valymas

1. Niekada nepanardinkite ventiliatorius į skysčius.
Jei naudojamos automatizuotos kaukės (-ių) valymo mašinos, išimkite filtrą, 
ventiliatorių ir, jei reikia, laikiklį.

2. Norėdami išvalyti „Tiki“ kvėpavimo kaukę, paruoškite:
 › Dezinfekavimo priemonę pagal pavojingą aplinką ir (arba) biologines 

medžiagas
 › Plaunamą šepetį arba popierinius rankšluosčius, kad būtų galima prietaisą 

valyti vandeniu
 › Vandenį ir švelnų ploviklį
 › Vonią arba kriauklę su vandeniu ir (švelniu) plovikliu
 › Čiaupą virš kriauklės su šiltu tekančiu vandeniu
 › Plaunamą skudurėlį, kuriuo prietaisas bus išdžiovintas

3. Dezinfekuojančią priemonę tepkite ant visos kaukės, kad pašalintumėte biologines 
medžiagas.
Laikykitės dezinfekuojančios priemonės gamintojo nurodymų dėl temperatūros, 
laiko, kitokių apdorojimų ir t. t.

4. Norėdami nuvalyti kaukę, naudokite: popierinį rankšluostį ar šepetėlį bei vandens ir 
švelnaus ploviklio mišinį.
Nenaudokite tirpiklių.

5. Kaukę panardinkite į vandens vonią su plovikliu.
6. Kaukę nuplaukite po tekančiu šiltu vandeniu.
7. Arba skudurėliu nusausinkite kaukę, arba palikite ją išdžiūti atvirame ore.
8. Laikydamiesi vartotojo arba organizacijos, atsakingos už vartotoją, procedūrų:

a. Pašalinkite skudurėlį ir vandenį su švelniu plovikliu.
b. Nuvalykite šepetėlį.

9. Dar kartą padenkite visą kaukę dezinfekuojančia priemone, kad pašalintumėte 
biologines medžiagas.
Laikykitės dezinfekuojančios priemonės gamintojo nurodymų dėl temperatūros, 
laiko, kitokių apdorojimų ir t. t.

10. Jei reikia, pakartokite šios procedūros 3–9 veiksmus, atsižvelgdami į pavojingą 
aplinką ir (arba) biologinius veiksnius.
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5.2. Pakeiskite įkvėpimo filtrą (baltą)

1. Jei dvi (2) šviesos dešinėje pusėje pradeda mirksėti ir kas vieną (1) sekundę girdėti 
garsinis signalas, įvyko toliau nurodytos situacijos:
a. Įkvėpimo filtras (baltas) yra užblokuotas.
b. Atsirado didelis nuotėkis dėl kitos priežasties.

2. Bet kuriuo atveju vartotojas turi palikti aplinką su pavojingu mišiniu ir pats arba kitų 
padedamas persikelti į aplinką, kuri laikoma saugia.

3. Saugioje aplinkoje įvertinkite, kas sukėlė garsinį signalą.
Jei kaip pavojaus priežastis nustatomas nutekėjimas, atlikite kitą procedūrą ir 
pakeiskite įkvėpimo filtrą.
Jei nuotėkis nenustatytas kaip pavojaus priežastis, atlikite toliau nurodytą 
procedūrą ir pakeiskite įkvėpimo filtrą (baltą).

4. Įkvėpimo filtrą (baltą) pasukite į 30° kampu, palyginti su ventiliatoriumi, žr. 7b paveikslą
5. Pakelkite įkvėpimo filtrą (baltą) iš ventiliatoriaus ir:

a. Jei įkvėpimo (baltas) filtras yra užterštas biologinėmis medžiagomis ir (arba) 
pavojingomis medžiagomis, išvalykite įkvėpimo filtrą pagal vartotojo arba 
organizacijos, kuri yra atsakinga už vartotoją, procedūras.

b. Jei įkvėpimo filtras (baltas) neužterštas biologinėmis medžiagomis ir (arba) 
pavojingomis medžiagomis, įkvėpimo filtrą pašalinkite kaip įprastas plastiko atliekas.

6. Laikykite ventiliatorių kaukės vidinėje pusėje, įkvėpimo filtrą (baltą) padėkite 30° 
kampu prie ventiliatoriaus, kaip parodyta 6 paveiksle. 
Stebėkite kaukės naudojimo kryptį veido atžvilgiu, kaip nurodyta tekste ir rodyklėse: 
„Ši pusė turi būti atsukta į veidą“.

7. Įkvėpimo filtrą (baltą) pasukite iš 30° į 0° kampą, kad įkvėpimo filtrą (baltą) 
galėtumėte pritvirtinti prie ventiliatoriaus, kaip parodyta 7a paveiksle.

30° 30°

7b pav. 6 pav. 7a pav.
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5.3. Pakeiskite iškvėpimo filtrą (žalias)

1. Garsinio signalo dėl užblokuoto iškvėpimo filtro nėra, tačiau jei iškvėpti tampa 
sunku, patikrinkite;

 › Ar iškvėpimo filtras (žalias) neužblokuotas ir dėl didelio slėgio kaukėje nėra 
didelio nuotėkio

2. Tokiu atveju vartotojas turi palikti aplinką, kurioje yra pavojingas mišinys ir pats arba 
kitų padedamas persikelti į aplinką, kuri yra laikoma saugi.

3. Saugioje aplinkoje įvertinkite, kas sukėlė garsinį signalą.
Jei nuotėkis nenustatytas kaip pasunkėjusio iškvėpimo priežastis, pakeiskite 
iškvėpimo filtrą (žalią):
Jei nutekėjimas nustatomas kaip atsiradusio pavojaus priežastis, atsiranda dvi (2) 
galimos situacijos:
a. Nutekėjimą sukelia mechaninė (pažeidimas, veido plaukai, kita) priežastis.
b. Nutekėjimas atsiranda dėl to, kad iškvėpimo filtras yra užsikimšęs.

4. Jei nuotėkio negalima priskirti prie mechaninio pažeidimo ir todėl iškvėpimo filtras 
(žalias) yra užsikimšęs, pakeiskite iškvėpimo filtrą (žalią).

5. Iškvėpimo filtrą (žalią) pasukite 30° kampu pagal kaukės ašį, žr. 7b paveikslą.
6. Ištraukite iškvėpimo filtrą iš medicininės kaukės „Tiki“ ir:

c. Jei iškvėpimo (žalias) filtras yra užterštas biologinėmis medžiagomis ir (arba) 
pavojingomis medžiagomis, išvalykite įkvėpimo filtrą pagal vartotojo arba 
organizacijos, kuri yra atsakinga už vartotoją, procedūras.

d. Jei iškvėpimo filtras (žalias) neužterštas biologinėmis medžiagomis ir (arba) 
pavojingomis medžiagomis, įkvėpimo filtrą pašalinkite kaip įprastas plastiko 
atliekas.

7. Iškvėpimo filtrą (žalią) padėkite 30° kampu kaukės ašių atžvilgiu, kaip parodyta 
6 paveiksle.
Stebėkite kaukės naudojimo kryptį veido atžvilgiu, kaip nurodyta tekste ir rodyklėse:
„Ši pusė turi būti atsukta į veidą“.

8. Iškvėpimo filtrą (žalią) pasukite iš 30° į 0° kampą, kad jis būtų pritvirtintas prie 
kaukės, kaip parodyta 7a paveiksle.

30° 30°

7b pav. 6 pav. 7a pav.



38 „Tiki medical“ – LIETUVIŲ KALBA

5.4. Sandėliavimas

Medicininę kaukę „Tiki“ galima sandėliuoti toliau nurodytais laikotarpiais ir laikantis 
tokių sąlygų.

Šios sąlygos užtikrina vidinių ir išorinių baterijų veikimo vientisumą.
	■ Ilgalaikis sandėliavimas ilgiau (>) nei šešis (6) mėnesius 17–28 °C temperatūroje, 

kai santykinis oro drėgnumas (SD) yra mažesnis nei (<) 60 %.

Pastaba: „Tiki“ ventiliatoriuje ir išorinėje baterijoje yra LiPo elementų, kaip ir visas LiPO 
baterijas, jas reikia įkrauti bent kartą per šešis (6) mėnesius.

Įspėjimas: visada prižiūrėkite, kad baterija būtų įkrauta, ir nedelsdami sustokite, kai ji 
padidėja, įkaista ar įkraunant atsiranda dūmų arba liepsna.

	■ Vidutinės trukmės sandėliavimas nuo vieno (1) iki šešių (6) mėnesių 0–38 °C 
temperatūroje, esant mažesniam kaip (<) 60 % SD.

	■ Trumpalaikis sandėliavimas mažiau nei (<) vieną (1) mėnesį, esant temperatūrai 
nuo -20 °C iki +40 °C, esant mažesniam kaip (<) 30 % SD.
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6. Šalinimas

Jei medicininė kaukė „Tiki“ naudojama aplinkoje, kurioje yra pavojingų biologinių 
mišinių, sunaikinkite kaukę atsižvelgdami į:

	■ Mišinių MSDS
	■ Organizacijos procedūras, pagal kurias naudojama kaukė
	■ Kitas taisykles, padedančias užkirsti kelią, kad kitos aplinkos nebūtų užterštos 

nuo kaukės, šalinti atliekas ir (arba) jas perdirbti.

Jei prietaisas buvo naudojamas pavojingoje aplinkoje ir gali užteršti kitas aplinkas 
šalinant arba perdirbant atliekas, įvertinkite, ar kaukę reikia pašalinti kaip pavojingą.

Jei taip, ją sunaikinkite pagal vietinius įstatymus: regioninius, valstybinius, 
federalinius ir tarptautinius (pvz., ES reglamentus).

Medicininė kaukė „Tiki“ be ventiliatoriaus ir filtrų daugiausia susideda iš PET ir TPE 
medžiagų ir turi būti perdirbama pagal vietinius potvarkius.

Tokio šalinimo pabaiga turi būti nustatoma pagal:
	■ Reguliariai – periodiškai – po planinio kaukės patikrinimo
	■ Arba po planuoto naudojimo nustatymo, tam tikru laikotarpiu: panaudojus X 

kartų, kas X savaites ir pan.

P3 dalelių filtrus sudaro ABS plastiko ir HEPA stiklo pluošto terpės.
Šias dalis šalinkite pagal vietinius įstatymus: regioninius, valstybinius, federalinius ir 

tarptautinius (pvz., ES reglamentus).

Ventiliatorius su vidine ir išorine baterijomis laikomi elektros įranga, jų sudėtyje yra ličio 
polimero elementų.

Šias dalis šalinkite pagal vietinius įstatymus: regioninius, valstybinius, federalinius ir 
tarptautinius (pvz., ES reglamentus).

Baterijos įkroviklis yra laikomas elektros įranga.
Šias dalis šalinkite pagal vietinius įstatymus: regioninius, valstybinius, federalinius ir 

tarptautinius (pvz., ES reglamentus).
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7. Standartai

Medicininė kaukė „Tiki“ atitinka šiuos standartus.

7.1. Ataskaitos

7.1.1. Paskelbtoji įstaiga 
„Tiki Safety AB“ paskyrė nepriklausomą paskelbtąją įstaigą Britų standartų institutą (BSI) 
atlikti medicininės kaukės „Tiki“ ir medicininės kaukės „Tiki“ gamybos linijos tyrimą 
pagal reguliavimo standartus, nurodytus: 7.3. Reguliavimo standartai 40 p.

BSI grupė (2797): „Say Building“, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdamas, 
Nyderlandai.

Nepriklausoma paskelbtoji įstaiga atliko bandymus ir patikrino:
	■ Medicininės kaukės „Tiki“ atitiktį
	■ Medicininės kaukės „Tiki“ gamybos liniją

tiek pagal esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, tiek atitinkamą apsaugos klasę.
Šių bandymų ataskaitas, skaičiavimus, patikrinimus ir tyrimus galite gauti pagal EU 2016/425 

specifikacijas, pateikę atitinkamas užklausas „Tiki Safety AB“, žr. www.tikisafety.com.

7.1.2. Išorinė įstaiga
Švedijos tyrimų institutai (RISE) atliko „Tiki“ kvėpavimo kaukės bandymus, siekdami 
išvalyti „Tiki“ kvėpavimo kaukę ir efektyviai pašalinti pavojingų mišinių biologiškai 
pavojingas daleles.

Šių testų rezultatai buvo teigiami.

7.1.3. Naudojimo savybių bandymas
Siekdama užtikrinti medicininės kaukės „Tiki“ gamybos atitikimą „Tiki Safety AB“ atlieka 
vakuuminį kiekvienos kaukės testą.

„Tiki Safety AB“ atlieka šiuos bandymus su kiekviena kauke, kad užtikrintų, jog 
pagaminta „Tiki“ medicininė kaukė atitinka projekto specifikacijas.

Naudojimo savybių bandymo aprašymą žr. pastraipoje:
2.4.3. Veikimo bandymai, nurodyti 19 p.

7.2. Apsaugos klasė

Medicininei kaukei „Tiki“ priskirta apsaugos klasė:
EN 12942 TM3P R SL, CE 2016 / 425.



LIETUVIŲ KALBA – „Tiki medical“ 41

„Tiki Safety AB“ ir paskelbtoji įstaiga įvertino rizikas, nuo kurių turi apsaugoti 
medicininė kaukė „Tiki“.

Šių rizikų vertinimo ataskaita yra ataskaitų dalis, kaip nurodyta pastraipoje:
7.1. Ataskaitos 40 p.

Filtro žymėjimai, kaip nurodyta pastraipoje: 2.5. Piktogramos, nurodytos 20 p., 
yra pateiktos pagal EN 12942 standartą, nepainiokite jų su kitais Europos ar kitais 
standartais.

7.3. Reguliavimo standartai

Medicininė kaukė „Tiki“ ir šis vadovas atitinka:
	■ Aukštos kokybės „Tiki Safety AB“ specifikacijas
	■ Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių (AAP)

Pažymime, kad Reglamentas (ES) 2016/425 dėl AAP pakeičia ankstesnę direktyvą:
89 /686 / EEB.
 › AAP reglamento 2016/425 III priedas
 › AAP reglamento 2016/425 II priedas

	■ ISO 13688–2013
	■ EN 12942:1998/A2:2008

Kadangi medicininė kaukė „Tiki“ visiškai atitinka pirmiau nurodytus reguliavimo 
standartus, nėra jokių kitų suderintų standartų ar kitų techninių specifikacijų aprašų, 
kurie buvo taikomi esminiams sveikatos ir saugos reikalavimams įgyvendinti.

7.4. Patentuotas dizainas

Medicininė kaukė „Tiki“ yra patentuoto dizaino, kuris visame pasaulyje yra saugomas 
pagal patento numerį: D755953.

7.5. CE

Kadangi medicininė kaukė „Tiki“ yra sertifikuota ir išbandyta pagal šiuos reikalavimus, 
nurodytus:
7.3 Reguliavimo standartai 41 puslapyje ir laikėsi CE patikrinimo pagal ES 2016/425, jai 
suteikiamas CE ženklas.
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7.6. Atitikties deklaracija



LIETUVIŲ KALBA – „Tiki medical“ 43

8. Garantija

Medicininę kaukę „Tiki“ pagamino ir išbandė „Tiki Safety AB“ pagal aukščiausius 
įmanomus kokybės standartus.

„Tiki Safety AB“ garantuoja, kad šiame gaminyje nėra medžiagų ar gaminio defektų, 
jei gaminys  naudojamas laikantis „Tiki Safety AB“ instrukcijų.

Ši ribota garantija, kurią siūlo „Tiki Safety AB“, apima medžiagų ar „Tiki Safety AB“ 
gaminių eksploatacijos defektus, kurie atsirado ir apie kuriuos buvo pranešta garantiniu 
laikotarpiu, kaip nurodyta instrukcijose, ir su sąlyga, kad bus įvykdyti kiti reikalavimai.

Ši garantija taikoma tik pradiniam pirkėjui ir jos negalima perleisti. Ši ribota garantija 
taikoma tik tiems vartotojams, kurie įsigijo „Tiki Safety AB“ gaminių iš įgaliotų „Tiki 
Safety AB“ mažmenininkų ar perpardavėjų arba per „Tiki Safety AB“.

Atkreipkite dėmesį, kad garantinis laikotarpis gali skirtis, atsižvelgiant į šalių, kuriose 
gaminys buvo parduotas pirmą kartą, įstatymus. Norėdami įsitikinti, kuri garantija 
taikoma jums kaip galutiniam vartotojui, susisiekite su kiekvienos šalies vietiniu 
platintoju / mažmenininku.

Galioja šie garantiniai laikotarpiai:
	■ PAPR pūtimo blokas, išskyrus eksploatacines medžiagas: 1 metai nuo pirkimo 

datos
	■ Akumuliatoriai ir įkroviklis: 1 metai nuo pirkimo datos

Garantija netaikoma:
	■ Eksploatacinėms medžiagoms (be garantijos):

 › Skydeliui
 › Dirželiams
 › Filtrui

AB „Tiki Safety“ įsipareigoja, laikydamasi garantijos, ištaisyti defektų turinčius gaminius taip:
	■ „Tiki Safety AB“ savo nuožiūra nemokamai pakeis visą gaminį ar jo dalį, kuri, 

atsižvelgiant į numatytąją paskirtį, pasirodo esanti brokuota dėl netinkamos 
gamybos ir (arba) medžiagų.

	■ Jei „Tiki Safety AB“ nusprendžia nesuteikti naujo gaminio, o remontas nėra 
laikomas įmanomu arba negali būti atliekamas pagrįstai, „Tiki Safety AB“ gali 
nuspręsti grąžinti pirkimo kainą mainais už prekės grąžinimą.

Garantija netaikoma problemoms, kurias sukelia:
A. Sąlygos, veikimo sutrikimai ar žala, atsiradusi ne dėl medžiagų ar gamybos 

defektų.
B. Sąlygos, veikimo sutrikimai ar žala, kurią sukelia nenormalus dėvėjimasis, 

netinkamas montavimas, netinkama priežiūra, netinkamas naudojimas, išorinis 
pažeidimas, aplaidumas, avarija ar modifikavimas.

C. Priedai, sujungtos medžiagos ir gaminiai arba susiję gaminiai, kuriuos gamina 
ne „Tiki Safety AB“.
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Ši ribota garantija negalioja, jei gaminys grąžinamas su pašalintomis, pažeistomis 
ar sugadintomis etiketėmis ar kitais pakeitimais (įskaitant bet kurio komponento ar 
dangčio nuėmimą).

„Tiki Safety AB“ priims tik tas pretenzijas dėl garantijos, kurios bus pareikštos 
laikantis visų garantijos pareiškimo sąlygų, pateiktų kartu su jūsų gaminiu, ir laikantis 
tinkamos grąžinimo procedūros.

Norint pasinaudoti garantija, turi būti pateikti:
1. Pardavimo kvitas ar kiti pirkimo datą ir vietą įrodantys dokumentai.
2. Aiškus problemos apibūdinimas.
3. Gaminys ar brokuota dalis pristatomi kruopščiai supakuoti, iš anksto apmokėjus 

pašto išlaidas, apdraudus ir vykdant transporto sekimą.

Kai „Tiki Safety AB“ ar jos tarpininkai / atstovai atliks garantinį aptarnavimą, visi pataisyti 
ar pakeisti gaminiai arba dalys bus grąžinti jums iš anksto apmokėjus pašto išlaidas.

Norėdami gauti informacijos, kaip susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi, 
apsilankykite www.tikisafety.com.

REMONTAS ARBA GAMINIO PAKEITIMAS (ARBA (RIBOTOMIS APLINKYBĖMIS) PIRKIMO 
KAINOS GRĄŽINIMAS) PAGAL ŠIOS GARANTIJOS SĄLYGAS YRA IŠSKIRTINĖ PIRKĖJO 
APSAUGOS TEISĖ. „TIKI SAFETY AB“ NEĮSIPAREIGOJA IR NEĮGALIOJA JOKIO ASMENS 
PRISIIMTI KITĄ ARBA PAPILDOMĄ ATSAKOMYBĘ, SUSIJUSIĄ SU ŠIUO GAMINIU, JOS 
VARDU.

„TIKI SAFETY AB“ NEGALI BŪTI LAIKOMA ATSAKINGA PIRKĖJUI ARBA KITAM ASMENUI 
UŽ  NEDIDELIUS,  SPECIALIUS ARBA SU TUO SUSIJUSIUS NUOSTOLIUS, PADARYTUS 
DĖL GARANTIJOS PAŽEIDIMŲ, ARBA UŽ NUMANOMAS GARANTIJAS (ĮSKAITANT 
VISAS GARANTIJAS DĖL PERKAMUMO, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT).

Autorių teisių pranešimas ir atsisakymas

„Tiki Safety AB“ dėl šio turinio nepateikia jokių pareiškimų ar garantijų. Be to, 
čia pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. Rengiant šį 
vadovą buvo imtasi visų atsargumo priemonių. Nepaisant to, kad „Tiki Safety 
AB“ neprisiima jokios atsakomybės už padarytas klaidas, praleistą informaciją 
ar žalą, atsirandančią dėl naudojamos šio leidinio informacijos. Bet kokie šio 
vadovo terminai / matavimai atliekami optimaliomis sąlygomis. Įkrovimo ir 
veikimo laikas gali skirtis pagal temperatūrą, filtro tipą, dalelių kiekį ore, sunkų 
kvėpavimą ir kt.
Visos teisės saugomos Nė viena šio vadovo dalis negali būti atgaminama jokia 
forma be aiškaus rašytinio „Tiki Safety AB“ sutikimo.
Visos šio vartotojo vadovo iliustracinės ir tekstinės autorinės teisės yra saugomos ©2020.
Visi gaminiai yra patentuoti visame pasaulyje. Patento Nr. D755953.
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9. Dalių užsakymo numeriai

Šias pakuotes ar dalis galima užsisakyti pagal žemiau pateiktus dalių numerius.
Pradiniame pakete yra visos dalys, skirtos vienai „Tiki“ medicininei kaukei, kuri 

paruošta naudoti, sukomplektuoti. Tai yra:
	■ Kaukė (skydelis) su pritvirtinta kištuko apykakle ir įmontuotu iškvėpimo vožtuvu
	■ Įkvėpimo filtras
	■ Ventiliatorius
	■ Laikiklis
	■ Smakro apsauga
	■ Iškvėpimo filtras
	■ Baterijų įkroviklis 
	■ Įsukamas kištukas

Visi daiktai siunčiami kartoninėse dėžėse, specialiai sukurtose taip, kad jose tilptų 
nurodytos prekės.

Visi užsakymai išsiunčiami „EX Works“ (EXW), tai reiškia, kad „Tiki Safety AB“ 
paruošia užsakytus gaminius savo įmonėje, o pirkėjas gali pasirinkti pageidaujamo 
logistikos partnerio paslaugas ir padengti transportavimo išlaidas.

Gaminio pavadinimas Dalies numeris

„Tiki Medical Starter“ pakuotė, maža kaukė 1200–51

„Tiki Medical Starter“ pakuotė, vidutinė kaukė 1200–52

„Tiki Medical Starter“ pakuotė, didelė kaukė 1200–53

„Tiki“ medicininių kaukių 5 vnt. pakuotė, maža kaukė 1210–51

„Tiki“ medicininių kaukių 5 vnt. pakuotė, vidutinė kaukė 1210–52

„Tiki“ medicininių kaukių 5 vnt. pakuotė, didelė kaukė 1210–53

P3 įkvėpimo filtras (baltas), 2 vnt. 1005–51

P3 įkvėpimo filtras (baltas), 120 vnt. 1005–52

P3 iškvėpimo filtras (žalias), 2 vnt. 1005–56

P3 iškvėpimo filtras (žalias), 120 vnt. 1005–57

Išorinės baterijos pakuotė 1007–51

Universalus automobilinis įkroviklis 12–24V 1080–51

Laikikliai, 5 vnt. 1012–51
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1 pav.

2 pav. 3 pav.
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30° 30°

4 pav. 5 pav.

6 pav. 7a pav.

8 pav. 9 pav. 10 pav.

11 pav. 12 pav.

7b pav.



Bendrieji klausimai: info@tikisafety.com
Su pardavimu susiję klausimai: sales@tikisafety.com
Su užsakymais susiję klausimai: order@tikisafety.com
+46 8 35 32 49
„Tiki Safety“, AB
Skällstavägen 9
SE-197 40 Bro, Sweden
www.tikisafety.com

Medicininė kaukė „Tiki“ sukurta ir pagaminta Švedijoje.
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