Kom igang
Kom hurtigt og nemt i gang med din VBreathe Tasman
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1. Skru toppen af VBreathe Tasman. Tag låget og
forseglingen ud af VActive Gel-patronen. Placer
Gel-patronen i Tasmans åbne ende med fronten
opad, og skru toppen tilbage på enheden.
(Se Erstat VActive Gel-instruktioner).

2. Download VBreathe-appen fra App Store eller
Google Play Butik.

3. Sæt strømadapteren i stikkontakten, og derefter USB
C-kablet i stikket på bagsiden af VBreathe Tasman.

4. Dobbelttryk på tænd/sluk-knappen på forsiden
af VBreathe Tasman for at aktivere
Bluetooth-parring.
5. Når du bliver bedt om det af VBreathe-appen,
skal du indtaste den 8-cifrede pinkode, som findes
på bagsiden af denne manual. Bemærk: Denne
funktion er endnu ikke tilgængelig.

Tænd/sluk-knap, lysindikatorer

Tændt
Standby
Automatisk tilstand
Batteriet er lavt
Oplader
Batteriet er fuldt

Konstant hvid
Langsom pulserende hvid
Hurtig pulserende hvid
Konstant rød
Pulserende rød
Massiv grøn

Indikatorlysring

Indikatorlysringen angiver den aktuelle luftkvalitet i rummet og
viser dig, hvornår gelen eller filteret skal udskiftes, eller hvornår
Bluetooth er blevet aktiveret.

God luftkvalitet

Massiv grøn

Luftkvalitet Ok

Massiv orange

Dårlig luftkvalitet

Konstant rød

Skift gel

Pulserende gul

Skift filter

Pulserende hvid

Bluetooth-parring

Pulserende blå

Natfunktion

Når natfunktionen er aktiveret, er lyset i indikatorlysringen
slukket. Dobbelttryk på toppen af VBreathe Tasman for
at aktivere/deaktivere natfunktion.

Batteri

I gennemsnit vil batteriet holde op til 10 timer på medium
blæserhastighed. Mens enheden er tilsluttet, oplades
batteriet automatisk. USB C-kablet kan også bruges til at
oplade andre enheder.

VActive Gel

De smarte sensorer i Tasman advarer dig via appen, når
VActive Gel- eller HEPA-filteret skal udskiftes.

HEPA-Filter

Levetiden for dit HEPA-filter afhænger af en række
faktorer, herunder blæserhastighed, indendørs
luftkvalitet og den tid, det bruges.

Betjening af VBreathe Tasman?
VBreathe Tasman betjenes manuelt ved hjælp af tænd/sluk-knappen.
Tænd/sluk blæser

1 tryk

Medium blæserhastighed

2 tryk

Høj blæserhastighed

3 tryk

Standby

4 tryk

Bluetooth-parring (dobbelttryk)
Hurtig dobbelttryk aktiverer Bluetooth-parring.
Indikatorlysringen blinker blåt.

VBreathe Tasman slukkes (tryk & hold inde i 3 sek.)
Når enheden slukkes helt, vil den ikke længere være
tilsluttet appen.

Nulstilling (tryk & hold inde i 10 sek.)
Enheden gendanner fabriksindstillingerne.
VBreathe Tasman vil være inaktiv i 10 sekunder
under nulstilling.

Hvordan udskifter jeg
VActive Gel-patronen?
Vend aldrig enheden på hovedet med
VActive Gel indeni.

1. Sørg for, at enheden er opretstående,
slukket og frakoblet.

2. Skru toppen af VBreathe Tasman som
vist i diagrammet og fjern den brugte
VActive Gel-patron.

3. Fjern låget & forseglingen af den nye
VActive Gel-patron. Placer den nye
VActive Gel-patron inde i VBreathe
Tasman med den åbne ende opad. En
lille mængde væske kan være til stede
på overﬂaden af gelen.

4. Skru toppen tilbage på VBreathe
Tasman. Vask hænder med sæbe og
vand efter udskiftning af VActive
Gel-patronen.

Hvordan udskifter jeg
HEPA-filteret?
Vend aldrig enheden på hovedet med
VActive Gel indeni.

1. Sørg for, at enheden er
opretstående, slukket og frakoblet.

2. Skru bunden af VBreathe
Tasman som vist i diagrammet.
Det brugte ﬁlter vil komme ud, når
du fjerner basen.

3. Tag det nye ﬁlter ud af emballagen.

4. Sæt nyt ﬁlter i bunden. Skru
bunden ind i enheden.

REKLAMATIONSRET
Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye
produkt gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter
materialer og arbejdsløn. Ved henvendelse om service bør du oplyse
produktets navn og serienummer. Disse oplysninger ﬁndes på typeskiltet. Skriv
evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det
gør det lettere for servicemontøren at ﬁnde de rigtige reservedele.
Reklamationsretten dækker ikke:
• Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikationsog materialefejl
• Ved misvedligeholdelse – herunder gælder også mangel
på rengøring af produktet
• Ved brand- og/eller vand- og fugtskader på produktet
• Ved transportskader, hvor produktet er transporteret uden
korrekt emballage
• Hvis der er brugt uoriginale reservedele
• Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
• Hvis ikke installationen er sket som anvist
• Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet
• Sliddele, som ﬁltre og VActive Gel
Transportskader
En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er
udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden
selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen
forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal
anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald
vil kundens krav blive afvist.
Ubegrundet service
Hvis produktet sendes til service, og det viser sig, at man
selv kunne have rettet fejlen ved at følge anvisningerne her
i brugsanvisningen, påhviler det kunden selv at betale
for servicen.
Erhvervskøb
Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat
husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål
(restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse,
der omfatter ﬂere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti,
da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

SERVICE
For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor
produktet er købt.
Anmeldelse af reklamation kan også ske på witt.dk under fanen ’Service’.
Forbehold for trykfejl.
Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller
personskader, hvis sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfalder
hvis anvisningerne ikke overholdes.

SIKKERHED & HÅNDTERING
• VBreathe Tasman indeholder æteriske olier, følsomme ﬁltre og elektronik.
Brug kun som angivet. Lad ikke børn håndtere enheden. Det må ikke bruges
som legetøj.
• Kun til indendørs brug. Må ikke anvendes udendørs eller udsættes for vand
eller regn. Må ikke nedsænkes i vand.
• Oplad kun VBreathe Tasman med opladeren.
• Luftindtag eller ventilation må ikke blokeres.
• VBreathe Tasman HEPA-ﬁltre skal håndteres med forsigtighed, så undgå at
røre ved ﬁltermediet, når ﬁlteret skiftes.
• Sluk for enheden, før du skifter ﬁlteret. Pas på ikke at røre ved den indvendige
ventilator.
• Brug i ekstremt støvede eller forurenede miljøer vil tilstoppe ﬁltre hurtigere
end angivet.
• Håndter og brug VActive Gel i henhold til instruktionerne på VActive
Gel-beholderen.
• VActive Gel indeholder æteriske olier. Sørg for at det holdes væk fra børn og
kæledyr, øjne, ører og næse. Må ikke indtages.
• Hvis du oplever følsomme eller allergiske reaktioner over for den damp, der
udsendes fra VBreathe Tasman, skal du straks ophøre med at bruge den.
• Brug af VBreathe Tasman-enheden ved høj temperatur eller fugtighed kan
bruge gelen hurtigere end angivet.
Oplysninger om batteri og bortskaffelse
• Denne enhed indeholder et Lithium Polymer (LiPo) batteri. Må udelukkende
udskiftes af VBreathe eller en autoriseret tjenesteudbyder.
• Forsøg ikke at skille produktet ad eller fjerne eller udskifte batteriet.
• Bortskaf din enhed ansvarligt og genbrug, hvor det er muligt.
• VBreathe Tasman må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
• Returner venligst din enhed til VBreathe eller et genbrugsindsamlingssted for
sikker bortskaffelse.
Lovgivningsmæssige krav
• Denne enhed er testet i overensstemmelse med FCC-, CE- og RCM-kravene.
Erklæring om overholdelse af FCC
Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Operationer, der er underlagt
følgende to
betingelser:
1. Denne anordning må ikke forårsage skadelig interferens. Og
2. Denne anordning skal acceptere modtagne interferenser, herunder
interferens, der kan forårsage uønsket drift.

