Kysymyksiä & vastauksia
Mikä filtteri pitäisi valita, Astma, Sport tai Racing?
Pakkasastmasta, sepelvaltimo- tai keuhkoahtautumataudista kärsivälle suosittelemme Astmafiltteriä. Astmafiltteriä voi käyttää myös sisätiloissa vilustumisoireissa.
Sport-filtteri soveltuu kylmässä ja tuulessa työskentelevälle tai liikuntaa harrastavalle. Filtteri
lämmittää ja kostuttaa ilmaa, mutta kehittää myös tietyn ilmanvastustuksen. Mikäli treenaa kovaa ja
haluaa pienemmän ilmanvastustuksen on suositeltavaa käyttää Racing-filtteriä.
Miten filtterit eroavat toisistaan?
Filtterit eroavat toisistaan tiheydessä ja kehittävät siten eri tavalla lämpöä ja antavat erilaisen
ilmanvastustuksen.
Astmafiltteri: Tiheä filtteri jonka kosteus- ja lämpöteho on korkea.
Sportfiltteri: Normaalin tiheä filtteri jonka kosteus- ja lämpöteho on normaali.
Racingfiltteri 1, 2 ja 3: Filtteri jonka ilmanvastustus on pienempi ja kosteus- ja lämpöteho
alhaisempi. Racing-filttereitä on kolme erilaista, numerossa 3 on pienin ilmanvastustus ja
lämpöteho.
Kuinka filtteri vaihdetaan?
Filtterin vaihtaminen on helppoa. Paina kevyesti filtterin muovireunaa (muovista reunaa joka pitää
filtterin sisällään) maskin sisäpuolelta ja anna filtterin pudota maskista. Laita sen jälkeen uusi filtteri
pyöristymä ulospäin maskin sisäpuolelta paikoilleen ja tarkista että filtteri tulee noin 5 mm reunasta
ulos ja sulkeutuu tiiviisti aukon ympärille.
Kuinka kauan filttereitä voi käyttää?
Suosittelemme että filtterit vaihdetaan kerran kaudessa, mutta se riippuu siitä kuinka paljon niitä
käytetään. Monet vaihtavat filtterit kerran kaudessa, kun taas jotkut käyttävät niitä kauemmin.
Kuinka pääsen eroon käytön aikana filtteriin muodostuneesta kondenssista?
Pitkäaikaisen käytön aikana filtteriin muodostuu kondenssia. Kannattaa ottaa tavaksi puhaltaa
kosteus filtteristä voimakkaalla uloshengityksellä. Märkä filtteri on hauras joten sitä ei kannata
pahemmin kosketella. Anna maskin ja filttereiden ilmakuivua..
Kuinka Airtrim pudistetaan?
Maski voidaan puhdistaa haalealla vedellä mutta filtteri on ensin poistettava. Yleensä filtteriä ei
tarvitse puhdistaa vaan paras tapa on antaa sen ilmakuivua käytön jälkeen. Jos kuitenkin haluaa
puhdistaa filtterin voi sitä kevyesti huuhdella haaleassa vedessä. Puhalla tai ravista filtteristä
kosteus varovasti ennen kuin annat sen kuivua. Filtteriä ei kuitenkaan kannata huuhdella liian usein
koska pintakerros joka suojaa jäänmuodostumiselta heikkenee.
Märät filtterit ovat hauraita, anna maskin ja filtterin ilmakuivua huoneenlämmössä.
Voiko Airtrimiä lainata toiselle?
Airtrim on henkilökohtainen suojausväline. Älä lainaa sitä toiselle, vaan ajattele tarttumisvaaraa.
Voiko Airtrimiä käyttää suojamaskina esim. suksia voidellessa?
Airtrim ei ole suojamaski esim. liuottimia tai pölyä vastaan, eikä sitä voi käyttää
suojautumisvälineenä suksia voidellessa jne.

