Kom i gang
Kom raskt og enkelt i gang med VBreathe Tasman

Topp

Gel

Skru av toppen
for å sette inn
VActive
Gel-patronen

Indikatorlysring
Ladeinngang

på baksiden av
apparatet

På- / av-knapp
Bunn

HEPA-filter

1. Skru av toppen av VBreathe Tasman. Ta lokket og
forseglingen ut av VActive Gel-patronen. Plasser
Gel-patronen i den åpne enden av Tasman, med
fronten opp, og skru toppen tilbake på enheten.
(Se instruksjoner for utskifting av VActive Gel)

2. Last ned VBreathe-appen fra App
Store eller Google Play-butikken.

3. Koble strømadapteren i stikkontakten
og deretter USB C-kabelen i uttaket på
baksiden av VBreathe Tasman.

4. Dobbeltrykk på på- / av-knappen på
forsiden av VBreathe Tasman for å aktivere
Bluetooth-parring.
5. Når du blir bedt om det av VBreathe-appen,
skal du taste inn den 8-sifrede pinkoden som du
finner på baksiden av denne manualen.
Merk: Denne funksjonen er ennå ikke tilgjengelig

På- / av-knapp, lysindikatorer

Slått på
Standby
Automatisk modus
Batteriet er lavt
Lader
Batteriet er fulladet

Konstant hvit
Langsom pulserende hvit
Rask pulserende hvit
Konstant rød
Pulserende rød
Massiv grønn

Indikatorlysring
Indikatorlysringen angir den aktuelle luftkvaliteten i rommet og viser
deg når gel-en eller filteret skal skiftes samt når Bluetooth er aktivert.

God luftkvalitet

Massiv grønn

Luftkvalitet ok

Massiv oransje

Dårlig luftkvalitet

Konstant rød

Skift gel

Pulserende gul

Skift filter

Pulserende hvit

Bluetooth-parring

Pulserende blå

Nattfunksjon

Når nattfunksjonen er aktivert, er lyset i indikatorringen
slukket. Dobbelttrykk på toppen av VBreathe Tasman for
å aktivere/deaktivere nattfunksjonen.

Batteri

Batteriet vil i gjennomsnitt vare i opptil 10 timer på middels
blåsehastighet. Mens enheten er tilkoblet, lades batteriet
automatisk. USB C-kabelen kan også brukes til å lade andre enheter.

VActive Gel

De intelligente sensorene i Tasman varsler deg via appen når
VActive Gel-patronen eller HEPA-filteret skal skiftes ut.

HEPA-filter

Levetiden for HEPA-filteret avhenger av en rekke faktorer, bl.a.
blåsehastighet, innendørs luftkvalitet og den tiden som brukes.

Betjening av VBreathe Tasman

VBreathe Tasman betjenes manuelt ved hjelp av på- / av-knappen.

Slå på/av blåser

1. trykk

Middels blåsehastighet

2. trykk

Høy blåsehastighet

3. trykk

Standby

4. trykk

Bluetooth-parring (dobbeltrykk)
Raskt dobbelttrykk aktiverer Bluetooth-parring.
Indikatorlysringen blinker blått.

Slå av VBreathe Tasman (trykk og hold inne i 3 sek.)
Når enheten slås helt av, vil den ikke lenger være koblet til appen.

Nullstilling (trykk og hold inne i 10 sek.)
Enheten gjenoppretter fabrikkinnstillingene. VBreathe Tasman vil
være inaktiv i 10 sekunder under nullstilling.

Hvordan skifter jeg
VActive Gel-patronen?
Snu aldri enheten på hodet med VActive Gel inni.

1. Sørg for at enheten står i oppreist
stilling, er slått av og frakoblet.

2. Skru av toppen på VBreathe Tasman,
som vist i diagrammet, og fjern den
brukte VActive Gel-patronen.

3. Fjern lokket og forseglingen på den
nye VActive Gel-patronen. Plasser den
nye Vactive Gel-patronen inne i
VBreathe Tasman med den åpne enden
vendt opp. En liten mengde væske kan
være til stede på overﬂaten av gelen.

4. Skru toppen tilbake på VBreathe
Tasman. Vask hendene med såpe og
vann etter utskifting av VActive
Gel-patronen.

Hvordan skifter jeg HEPA-filteret?
Snu aldri enheten på hodet med VActive Gel inni.

1. Sørg for at enheten står i oppreist
stilling, er slått av og frakoblet.

2. Skru av bunnen på VBreathe
Tasman, som vist i diagrammet. Det
brukte ﬁlteret kommer ut når du
fjerner basen.

3. Ta det nye ﬁlteret ut av emballasjen.

4. Sett inn nytt ﬁlter i bunnen. Skru
bunnen på plass i enheten.

REKLAMASJONSRETT
Det ytes 2 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye
produkt gjeldende fra dokumentert kjøpsdato. Garantien omfatter materialer og
arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse om navn og
serienummer på produktet. Disse opplysningene ﬁnnes på typeskiltet. Skriv ev.
ned opplysningene.
Reklamasjonsretten dekker ikke:
- Feil og skader som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil
- Ved manglende vedlikehold – herunder gjelder også mangel på
rengjøring av produktet
- Ved brann- og/eller vann- og fuktskader på produktet
- Ved transportskader hvor produktet er transportert uten korrekt emballasje
- Hvis det er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen er skjedd som anvist
- Hvis ufaglærte har installert eller reparert produktet
- Slitedeler, som ﬁlter og VActive Gel
Transportskader
En transportskade, som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er
utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfelle hvor kunden selv
har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelse
i forbindelse med ev. transportskade. Ev. transportskade skal anmeldes
omgående og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens
krav bli avvist.
Ubegrunnet service
Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne ha rettet
feilen ved å følge anvisningene her i bruksansvisningen, påhviler det kunden
selv å betale for servicen.
Næringskjøp
Næringskjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat
husholdning, men brukes til næring eller næringsliknende formål (restaurant,
cafe, kantine osv) eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter ﬂere
brukere. I forbindelse med næringskjøp ytes ingen garanti, da dette produktet
utelukkende er beregnet til alminnelig husholdning.

SERVICE
For rekvirering av service og reservedeler i Norge kontaktes forhandleren hvor
produktet er kjøpt.
Anmeldelse av reklamasjon kan også skje på witt.dk under fanen «Service».
Forbehold om trykkfeil.
Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller
personskader hvis sikkerhetsanvisningene ikke overholdes. Garantien bortfaller
hvis anvisningene ikke overholdes.

SIKKERHET OG HÅNDTERING
- VBreathe Tasman inneholder eteriske oljer, følsomme ﬁltre og elektronikk.
Brukes kun som angitt. La ikke barn håndtere enheten. Den må ikke brukes
som leketøy.
- Kun til innendørs bruk. Må ikke brukes utendørs eller utsettes for vann eller
regn. Må ikke nedsenkes i vann.
- VBreathe Tasman skal kun lades med laderen.
- Luftinntak eller ventilasjon må ikke blokkeres.
- VBreathe Tasman HEPA-ﬁlter skal håndteres med forsiktighet, så unngå å røre
ved ﬁltermediet når ﬁlteret skiftes.
- Slå av enheten før du skifter ﬁlter. Pass på å ikke berøre den innvendige
ventilatoren.
- Bruk i ekstremt støvete eller forurensede miljøer vil tilstoppe ﬁlteret raskere
enn angitt.
- Håndter og bruk VActive Gel i henhold til instruksjonene på VActive
Gel-beholderen.
- VActive Gel inneholder eteriske oljer. Sørg for at den holdes unna barn og
kjæledyr, øyne, ører, nese. Må ikke inntas.
- Hvis du opplever følsomme eller allergiske reaksjoner overfor damp som
kommer ut fra VBreathe Tasman, må all bruk opphøre umiddelbart.
- Bruk av VBreathe Tasman-enheten ved høy temperatur eller fuktighet kan
medføre at gel-en forbrukes raskere enn angitt.
Opplysninger om batteri og bortskaffelse
- Denne enheten inneholder et Lithium Polymer (LiPo)-batteri. Må utelukkende
skiftes av VBreathe eller en autorisert tjenesteleverandør.
- Forsøk ikke å ta fra hverandre produktet eller fjerne eller skifte batteiet.
- Bortskaff enheten på en ansvarlig måte og resirkuler hvis det er mulig.
- VBreathe Tasman må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall.
- Vennligst returner enheten til VBreathe eller et oppsamlingssted for sikker
bortskaffelse.
Lovgivningsmessige krav
- Denne enheten er testet i overensstemmelse med FCC-, CE- og
RCM-kravene.
Erklæring om overholdelse av FCC
Denne enheten overholder del 15 i FCC-reglene. Operasjoner som er underlagt
følgende to betingelser:
1. Denne anordningen må ikke forårsake skadelig interferens.
2. Denne anordningen skal akseptere mottakende interferenser, herunder
interferens som kan forårsake uønsket drift.

