Instrukcje dotyczące zakładania maski (1/2)
Ważna informacja:
- Kompletna maska chroni przed przenikaniem kropli wydychanych wraz z oddechem oraz transmisją
aerozoli cząstek stałych.
- Maska zawiera oddzielny zespół dmuchawy oraz akumulatora połączony z filtrem HEPA (P3).
- Dmuchawa wytwarza w masce nadciśnienie, ułatwiając tym samym oddychanie.
- Przed założeniem maski zawsze należy przeprowadzić test dopasowania (patrz oddzielna instrukcja)

1 Upewnić się, że na masce nie

2 W górnej części maski zamocować biały filtr wdechowy,

ma żadnych widocznych
uszkodzeń lub zanieczyszczeń i że
akumulator jest w pełni
naładowany.

umieszczając go pod kątem 30 stopni, a następnie wywrzeć mocny oraz
równomierny docisk, aby ostrożnie przekręcić go w prawo. Aby uniknąć
uszkodzenia uszczelki, palce należy umieścić poniżej dmuchawy po
wewnętrznej stronie maski i podczas przekręcania filtra delikatnie
dociskać go w górę.*

3 Zielony filtr wydechowy

4 Zresetować zespół dmuchawy

zamocować, umieszczając filtr pod
kątem 30 stopni nad otworem
bagnetowym wentylatora.
Ostrożnie docisnąć go w dół i
przekręcić w prawo. Uwaga: Nie
wkładać go na miejsce na siłę.
Podczas przekręcania filtra celem
zamocowania w uchwycie
bagnetowym powinno dać się
usłyszeć lekkie kliknięcie.

poprzez:
1) przytrzymanie maski do góry
nogami
2) jednoczesne naciśnięcie obu
przycisków i przytrzymanie ich w
stanie wciśniętym do momentu
zapalenia się dwóch diod po prawej
stronie (po lewej z punktu widzenia
użytkownika) i zaprzestania
migotania skrajnej diody z prawej
strony (dmuchawa nie może
uruchomić się)
3) Zwolnienie przycisków.
Dmuchawa jest w tym momencie
zresetowana.

5 Założyć maskę.

* UWAGA: Niekiedy może okazać się, że filtr, gdy jest on nowy, trudno zamocować. W takim przypadku nie należy używać siły, gdyż może to
spowodować uszkodzenie gwintu! Zamiast tego należy sprawdzić, czy filtr przytrzymywany jest ściśle przy gwincie i w sposób prosty.
Następnie przekręcić ponownie z lekkim, lecz równomiernym dociskiem i jednocześnie drugą ręką umieszczoną pod wentylatorem wywrzeć
lekki nacisk w kierunku do góry. W momencie, gdy filtr jest prawidłowo zamocowany, powinien być wyczuwalny delikatny opór, a filtr
powinien być ustawiony równolegle do wentylatora. Im więcej razy filtr będzie używany, tym łatwiej będzie go zamocować.
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Instrukcje dotyczące zakładania maski (2/2)
6 Należy sprawdzić, czy maska jest umieszczona na twarzy w sposób pewny, lecz nie za mocno dociśnięta,
aby nie powodować dyskomfortu. Jeżeli maska wymaga regulacji, paski przytrzymujące należy zawsze
dociągać od góry do dołu, tzn., najpierw wyregulować górny pasek przytrzymujący i w razie potrzeby
dociągnąć go. Należy wyczuć dopasowanie po bokach i w razie potrzeby wyregulować lekko oba paski z
boków maski. W razie potrzeby wyregulować tylko pasek znajdujący się najbliżej podbródka. Jeśli maska
przylega do twarzy zbyt ciasno, należy lekko poluzować paski.
Należy sprawdzić, czy nic nie utrudnia uszczelnienia wokół twarzy (np. włosy lub przykrycie włosów), co
mogłoby powodować brak szczelności.

7 Włączyć urządzenie, przytrzymując

8 Przetestować działanie

przycisk zasilania wciśnięty przez 3
sekundy.
Zaczerpnąć kilka głębokich wdechów.
Zespół dmuchawy powinien
automatycznie dostosować obroty i
zoptymalizować natężenie strumienia
przepływu powietrza.

alarmu, wkładając dwa palce
między uszczelkę a twarz, tak
aby powstała szczelina
powietrzna.
Alarm powinien włączyć się po
2 sekundach za pomocą
błyskania kontrolki i
emitowania sygnału
dźwiękowego. Sygnały
alarmowe emitowane będą co
sekundę.
Gdy szczelina zostanie
zamknięta, alarm po kilku
sekundach powinien ustać.

WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Niniejsza instrukcja skrócona nie zastępuje pełnej instrukcji
obsługi i zakłada, że użytkownik został w pełni przeszkolony i zapoznany zarówno z maską Tiki,
środowiskiem, w jakim maska ta będzie użytkowana oraz z zagrożeniami obecnymi w takim
środowisku, a także wskazówkami dotyczącymi stanowiska pracy oraz lokalnie obowiązującymi
przepisami prawnymi i ograniczeniami.
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Instrukcje obsługowe
•

W czasie, gdy dmuchawa jest włączona, zawsze będzie się świecić lampka po lewej stronie.

•

Aby wyregulować obroty dmuchawy, należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk wł./wył. Każde
naciśnięcie przycisku spowoduje nieznaczne wyregulowanie obrotów. Zmiana obrotów będzie
słyszalna i odczuwalna. W przypadku, gdy dmuchawa ponownie przejdzie z trybu obrotów
wysokich do niskich, będzie pracować w trybie automatycznym.

•

Jeśli prawa kontrolka zacznie migotać i co 5 sekund emitowany będzie alarm dźwiękowy,
oznacza to, że czas pracy akumulatora jest na wyczerpaniu i że pozostało ok. 15 minut czasu
pracy.

•

Istnieje możliwość podłączenia do maski akumulatora zewnętrznego. Przedłuży to czas pracy
do 10 dodatkowych godzin.

•

Aby włączyć lub wyłączyć wbudowane oświetlenie LED, należy nacisnąć przycisk oznaczony
„Light on/off” (wł./ wył. oświetlenia).

•

Jeżeli zaczną migotać dwie kontrolki po prawej stronie i co (jedną) sekundę emitowany będzie
alarm dźwiękowy, oznacza to, że albo zapchany jest filtr maski, albo wystąpiła poważna
nieszczelność powodująca powstanie podciśnienia w masce. Należy natychmiast opuścić
obszar.
o Jeżeli dmuchawa sygnalizuje niski poziom naładowania akumulatora, należy
natychmiast opuścić miejsce obszar i przed dalszą eksploatacją maski naładować
zgodnie z instrukcją akumulator dmuchawy.
o Jeżeli dmuchawa sygnalizuje obecność podciśnienia w masce, należy natychmiast
opuścić obszar i wymienić filtr. Jeśli nadal sygnalizowany jest alarm podciśnienia,
należy sprawdzić, czy nie powstała nieszczelność lub czy maska nie jest uszkodzona.

WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Niniejsza instrukcja skrócona nie zastępuje pełnej instrukcji
obsługi i zakłada, że użytkownik został w pełni przeszkolony i zapoznany zarówno z maską Tiki,
środowiskiem, w jakim maska ta będzie użytkowana oraz z zagrożeniami obecnymi w takim
środowisku, a także wskazówkami dotyczącymi stanowiska pracy oraz lokalnie obowiązującymi
przepisami prawnymi i ograniczeniami.
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Instrukcje dotyczące zdejmowania maski
1 Zdjąć maskę, pociągając za pętle pasków.

2 Pociągnąć maskę do góry i nad głowę, dbając
jednocześnie, aby nie dotykała ona ubrania.

3 Unikać dotykania twarzy i przedniej części maski. 4 Umieścić maskę w przeznaczonym to tego
miejscu.

WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Niniejsza instrukcja skrócona nie zastępuje pełnej instrukcji
obsługi i zakłada, że użytkownik został w pełni przeszkolony i zapoznany zarówno z maską Tiki,
środowiskiem, w jakim maska ta będzie użytkowana oraz z zagrożeniami obecnymi w takim
środowisku, a także wskazówkami dotyczącymi stanowiska pracy oraz lokalnie obowiązującymi
przepisami prawnymi i ograniczeniami.

TIKI SAFETY AB • SKÄLLSTAVÄGEN 9 • SE-19740 BRO • SZWECJA • +46 (0)8 353 249 • WWW.TIKISAFETY.COM

Ładowanie akumulatora maski Tiki
1 Usunąć uszczelkę gwintu po lewej stronie maski.

2 Podłączyć wtyczkę, wyrównaj trzy wtyczki

Zadbać o to, aby zdjęta uszczelka gwintu
umieszczona została w bezpiecznym miejscu.

względem odpowiednich gniazd i wsuń wtyczkę do
środka. Ładować do czasu, aż kontrolka w ładowarce
zmieni kolor na zielony. Nie zapomnieć, aby po
pełnym naładowaniu akumulatora, odłączyć
ładowarkę.

WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Niniejsza instrukcja skrócona nie zastępuje pełnej instrukcji
obsługi i zakłada, że użytkownik został w pełni przeszkolony i zapoznany zarówno z maską Tiki,
środowiskiem, w jakim maska ta będzie użytkowana oraz z zagrożeniami obecnymi w takim
środowisku, a także wskazówkami dotyczącymi stanowiska pracy oraz lokalnie obowiązującymi
przepisami prawnymi i ograniczeniami.
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Podłączanie akumulatora zewnętrznego
1 Przewód akumulatora należy
przewlec przez lewy otwór pętli
na pasku.

2 Akumulator zewnętrzny

3 Usunąć uszczelkę gwintu po

podłączyć do przewodu.

lewej stronie maski. Zadbać o to,
aby zdjęta uszczelka gwintu
umieszczona została w
bezpiecznym miejscu.

4 Podłączyć przewód

5 Włączyć urządzenie,

6 Akumulator zewnętrzny

akumulatora do maski
wyrównując trzy wtyki względem
ich gniazd i wsuwając wtyczkę na
swoje miejsce. Dokręcić nakrętkę
mocującą przewód. Sprawdzić,
czy przewód nie zaplątał się.

przytrzymując przycisk zasilania
wciśnięty przez 3 sekundy.

umieścić w kieszeni lub dla
większej wygody umocować go za
pomocą klipsa do ubrania lub
paska.

UWAGA! W czasie, gdy maska nie jest użytkowana akumulator zewnętrzny musi być odłączony, ponieważ w
przeciwnym razie rozładuje się on.

WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Niniejsza instrukcja skrócona nie zastępuje pełnej instrukcji
obsługi i zakłada, że użytkownik został w pełni przeszkolony i zapoznany zarówno z maską Tiki,
środowiskiem, w jakim maska ta będzie użytkowana oraz z zagrożeniami obecnymi w takim
środowisku, a także wskazówkami dotyczącymi stanowiska pracy oraz lokalnie obowiązującymi
przepisami prawnymi i ograniczeniami.
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Instrukcje dotyczące czyszczenia maski (1/2)
1 Wyjąć filtry, obracając je o 30 stopni w lewo.

2 Umieścić maskę na odkażonej
powierzchni.

Jeżeli filtry mają być używane ponownie, należy je wyczyścić środkiem
dezynfekującym w podobny sposób jak maskę. W przeciwnym razie
filtry należy przekazać do utylizacji w wyznaczonym miejscu.

Czy należy wymontować zespół dmuchawy?
W przypadku, gdy konieczna jest wymiana akumulatora lub jeżeli maska jest współużytkowana z inną osobą
i dlatego konieczne jest całkowite wyczyszczenie maski, wówczas przed przystąpieniem do czyszczenia
maski należy wyjąć zespół dmuchawy. W przeciwnym razie należy kontynuować czynności wg kroku nr
5 instrukcji.

3 Usunąć uszczelkę gwintu po

4 Jedną rękę włożyć do wnętrza maski, kciuk ustawiając pomiędzy

lewej stronie maski. Zadbać o to,
aby zdjęta uszczelka gwintu
umieszczona została w
bezpiecznym miejscu.

maską a dmuchawą, a pozostałe palce poniżej dmuchawy. Posługując
się drugą ręką, umieścić kciuk na otworze powyżej dmuchawy i
ostrożnie docisnąć w dół w taki sposób, aż dmuchawa zostanie
zwolniona. Wyciągnąć zespół dmuchawy. Do wyjęcia dmuchawy nie
powinna być potrzebna siła.
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Instrukcje dotyczące czyszczenia maski (2/2)
5 Należy użyć ręcznika

6 Pracę rozpocząć od zewnętrznej 7 Czyszczenie kontynuować w

papierowego i dodać obfitą ilość
środka dezynfekującego z
dodatkiem środka
powierzchniowo-czynnego.

części maski.

odniesieniu do pasków
elastycznych. Wykazać się
wyjątkową ostrożnością wokół
miejsc zagłębionych, takich jak
klipsy.

8 Następnie za pomocą nowego

9 Zachować ostrożność przy

10 Pozostawić do wyschnięcia

ręcznika papierowego
nasączonego środkiem
dezynfekującym rozpocząć
czyszczenie wnętrza maski.

czyszczeniu wnętrza dmuchawy.
Zespół dmuchawy (oraz filtry) w
żadnym wypadku nie mogą zostać
zanurzone w cieczy.

przed następnym użyciem.

WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Niniejsza instrukcja skrócona nie zastępuje pełnej instrukcji
obsługi i zakłada, że użytkownik został w pełni przeszkolony i zapoznany zarówno z maską Tiki,
środowiskiem, w jakim maska ta będzie użytkowana oraz z zagrożeniami obecnymi w takim
środowisku, a także wskazówkami dotyczącymi stanowiska pracy oraz lokalnie obowiązującymi
przepisami prawnymi i ograniczeniami.
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Instrukcje testów dopasowania
Maski Tiki medical są dostępne w trzech różnych rozmiarach: małym, średnim i dużym.
Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeprowadzić test dopasowania, aby sprawdzić, czy
maska ma właściwy rozmiar i czy prawidłowo przylega do twarzy użytkownika. W czasie
przeprowadzania testu, do maski nie powinny być podłączone ani dmuchawa, ani filtry.

1 Założyć maskę (bez dmuchawy oraz filtrów) i

2 Na górze maski umieścić płaski kawałek papieru,

wyregulować paski, sprawdzając, czy maska pasuje
do twarzy w sposób komfortowy i czy nie jest zbyt
ciasna.

sprawdzając, czy zakrywa on dwa otwory.
Jednocześnie docisnąć palec, aby zatkać otwór na
kabel ładowania z boku maski.

3 Ostrożnie spróbować wykonać wdech.

Jeżeli maska pasuje prawidłowo, wykonanie
wdechu nie powinno być możliwe i jednocześnie
przy próbie wdechu maska powinna dociskać do
twarzy.
Jeżeli maska nie pasuje prawidłowo, można będzie
zauważyć, że do jej wnętrza wnika powietrze. Należy
spróbować ustalić, w którym miejscu występuje
nieszczelność i podjąć próbę wyeliminowania jej.
Być może wystarczy naprężyć paski lub zmienić
rozmiar maski na inny. Innymi czynnikami, które
potencjalnie mogą przeszkadzać w uszczelnieniu, są
takie elementy jak duża broda, okulary lub włosy
wchodzące do wnętrza maski.
Jeżeli do maski nadal będzie wnikać powietrze i
udanego testu nie można będzie przeprowadzić,
maska taka nie powinna być już dłużej używana.

WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Niniejsza instrukcja skrócona nie zastępuje pełnej instrukcji
obsługi i zakłada, że użytkownik został w pełni przeszkolony i zapoznany zarówno z maską Tiki,
środowiskiem, w jakim maska ta będzie użytkowana oraz z zagrożeniami obecnymi w takim
środowisku, a także wskazówkami dotyczącymi stanowiska pracy oraz lokalnie obowiązującymi
przepisami prawnymi i ograniczeniami.
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