
Virtapainike, merkkivalot

Virta päällä

Valmiustila

Automaattitila

Akun varaus on vähissä

Latautuu

Akku on täynnä

Jatkuva valkoinen

Hitaasti vilkkuva valkoinen

Nopeasti vilkkuva valkoinen

Jatkuva punainen

Vilkkuva punainen

Jatkuva vihreä

Aloita tästä
Näin pääset nopeasti ja helposti alkuun

VBreathe Tasman -laitteesi kanssa

2. Lataa VBreathe-sovellus App 
Storesta tai Google Play -kaupasta.

3. Kytke muuntaja pistorasiaan ja sen jälkeen USB.
C-kaapeli VBreathe Tasmanin takana olevaan porttiin.

4. Kaksoisnapsauta virtapainiketta VBreathe 
Tasmanin etupuolella käynnistääksesi 
Bluetooth-pariliitoksen.

5. Kun VBreathe-sovellus pyytää PIN-koodia, 
syötä 8-numeroinen koodi, joka löytyy tämän 
käyttöoppaan takaosasta. Huomaa: Tämä 
ominaisuus ei ole vielä käytettävissä.

Geeli
Kierrä kansi auki
asettaaksesi
VActive Gel
-patruunat

Merkkivalorengas

Kansi

Virtapainike

HEPA-suodatin

Latausportti
laitteen takaosassa

Pohja

1. Kierrä VBreathe Tasmanin kansi auki. Poista kansi 
ja tiiviste VActive Gel -patruunasta. Aseta 
Geelipatruuna Tasmanin avoimeen päähän etupuoli 
ylöspäin ja kierrä laitteen kansi takaisin. 
(Katso ohje VActive Gel -patruunan vaihtaminen)



VBreathe Tasmanin käyttö
VBreathe Tasmania käytetään manuaalisesti virtapainikkeella.

VBreathe Tasman sammuu (pidä painettuna 3 sekuntia)
Kun laite sammutetaan kokonaan, se ei enää ole 

yhdistetty sovellukseen.

Nollaa (pidä painettuna 10 sekuntia)
Laite palauttaa tehdasasetukset. VBreathe Tasman ei ole 

toiminnassa 10 sekunnin nollauksen aikana.

Bluetooth-pariliitos (kaksoispainallus)
Nopea kaksoispainallus käynnistää Bluetooth-pariliitoksen 

muodostamisen. Merkkivalorengas vilkkuu sinisenä.

Tuuletin päälle/pois päältä

Tuulettimen nopeus keskitaso

Tuulettimen nopeus suuri

Valmiustila

1 painallus

2 painallusta

3 painallusta

4 painallusta

Akku
Akku kestää keskimäärin jopa 10 tuntia, kun tuulettimen 

nopeus on keskitasolla. Kun laite on kytketty, akku latautuu 
automaattisesti. USB C -kaapelia voidaan käyttää myös 

muiden laitteiden lataamiseen.

VActive Gel
Tasmanin älykkäät anturit ilmoittavat sovelluksen kautta, 

milloin VActive Gel tai HEPA-suodatin on vaihdettava.

HEPA-suodatin
HEPA-suodattimesi käyttöikä riippuu useista tekijöistä, kuten

tuulettimen nopeudesta, sisätilojen ilmanlaadusta ja käyttöajasta.

Ilmanlaatu hyvä

Ilmanlaatu OK

Ilmanlaatu huono

Vaihda geeli

Jatkuva vihreä

Jatkuva oranssi

Jatkuva punainen

Vilkkuva keltainen

Vaihda suodatin

Bluetooth-pariliitos

Vilkkuva valkoinen

Vilkkuva sininen

Merkkivalorengas
Merkkivalorengas ilmoittaa huoneen tämänhetkisen 
ilmanlaadun sekä kertoo, milloin geeli tai suodatin on 

vaihdettava ja milloin Bluetooth on aktivoitu.

Yötoiminto
Kun yötoiminto on aktivoitu, merkkivalo sammuu. 
Kaksoisnapauta VBreathe Tasmanin kantta ottaaksesi 
yötoiminto käyttöön tai pois päältä.



1. Varmista, että laite on pystyssä, pois 
päältä ja irrotettu pistorasiasta.

2. Kierrä VBreathe Tasmanin kansi auki 
kuvan mukaisesti ja poista käytetty 
VActive Gel -patruuna.

3. Poista uuden VActive Gel -patruunan 
kansi ja tiiviste. Aseta uusi VActive Gel 
-patruuna VBreath Tasmanin sisään 
avattu puoli ylöspäin. Geelin pinnalla voi 
olla pieni määrä nestettä.

4. Kierrä VBreath Tasmanin kansi 
takaisin kiinni. Pese kädet vedellä ja 
saippualla VActive Gel -patruunan 
vaihtamisen jälkeen.

Miten VActive Gel - 
patruunat vaihdetaan?

Älä koskaan käännä laitetta ylösalaisin, 
kun VActive Gel -patruuna on sisällä.

3. Ota uusi suodatin pakkauksesta.

2. Kierrä VBreathen Tasmanin pohja 
auki kuvan mukaisesti.

1. Varmista, että laite on pystyssä, 
pois päältä ja irrotettu pistorasiasta.

4. Aseta uusi suodatin pohjaan. 
Ruuvaa pohja takaisin laitteeseen.

Miten HEPA-suodatin 
vaihdetaan?

Älä koskaan käännä laitetta ylösalaisin, kun 
VActive Gel -patruuna on sisällä.



TAKUU
Uuden tuotteen valmistus- ja materiaalivirheille on 2 vuoden takuuoikeus, joka on 
voimassa dokumentoidusta ostopäivästä lähtien. Takuu kattaa materiaalit ja 
kulut. Kun kutsut huoltoa, ilmoita tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot 
löytyvät tyyppikilvestä. Kirjoita tiedot tähän käyttöohjeeseen, jolloin ne ovat 
saatavilla. Tietojen avulla huoltoasentaja löytää helpommin oikeat varaosat.

Takuu ei kata:
• Vikoja ja vaurioita, jotka eivät johdu valmistus- ja materiaalivirheistä
• Vikoja ja vaurioita, jotka johtuvat laitteen huonosta hoidosta, mukaan lukien 

puhdistamisen laiminlyönti.
• Tulipalo- ja/tai vesi- ja kosteusvaurioita
• Jos korjauksen on suorittanut ammattitaidoton henkilö
• Kuljetusvaurioita, jos laitetta on kuljetettu pakkaamatta sitä asianmukaisesti
• Jos laitteessa on käytetty muita kuin alkuperäisvaraosia
• Jos käyttöohjeen ohjeita ei ole noudatettu
• Jos asennusta ei ole tehty ohjeiden mukaisesti
• Jos ammattitaidottomat henkilöt ovat asentaneet tai korjanneet tuotetta
• Kuluvia osia, kuten suodattimia ja VActive Gel -patruunoita

Kuljetusvauriot
Kuljetusvaurio, joka on syntynyt jälleenmyyjän toimittaessa tuotteen asiakkaalle, 
on aina asiakkaan ja jälleenmyyjän välinen asia. Jos asiakas itse on vastannut 
tuotteen kuljettamisesta, toimittaja ei ota mitään vastuuta mahdollisista 
kuljetusvaurioista. Mahdollisista kuljetusvaurioista on ilmoitettava välittömästi tai 
viimeistään 24 tunnin kuluessa tuotteen toimittamisesta. Muussa tapauksessa 
asiakkaan vaatimus hylätään.

Aiheeton huolto
Jos tuote lähetetään huoltoon ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse 
esimerkiksi noudattamalla tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita tai 
vaihtamalla sulakkeen sulakerasiasta, on asiakkaan itse maksettava huolto.

Hankinta yrityskäyttöön
Hankinta yrityskäyttöön tarkoittaa laitteiden ostoa silloin, kun niitä ei aiota 
käyttää yksityisessä kotitaloudessa, vaan niitä käytetään liike- tai yrityskäytössä 
(ravintola, kahvila, ruokala jne.) tai vuokra- tai muussa käytössä, johon osallistuu 
useita käyttäjiä.

Takuu ei koske tuotteita, jotka hankitaan yrityskäyttöön, koska tämä tuote on 
tarkoitettu käyttöön vain tavallisissa kotitalouksissa.

HUOLTO
Jos tarvitset huoltoa tai ja varaosia, ota yhteyttä myymälään tuote on ostettu.
Takuun piiriin kuuluvat ilmoitukset voi tehdä myös osoitteessa witt.dk 
Palvelu-välilehdellä.

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.
Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa tuotte- ja/tai henkilövahingoista, jos 
turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.

TURVALLISUUS JA KÄSITTELY
• VBreathe Tasman sisältää eteerisiä öljyjä, herkkiä suodattimia ja elektroniikkaa.
• Käytä sitä vain ohjeiden mukaan. Älä anna lasten käsitellä laitetta. Sitä ei saa 

käyttää leluna.
• Vain sisäkäyttöön. Älä käytä ulkona. Älä altista vedelle tai sateelle. Älä upota 

veteen.
• Käytä laturia ainoastaan VBreathe Tasmanin lataamiseen.
• Älä peitä ilmanottoaukkoja tai ilmankiertoa.
• VBreathe Tasmanin HEPA-suodattimia tulee käsitellä varoen. Vältä 

koskettamasta suodatinmateriaalia, kun vaihdat suodatinta.
• Sammuta virta laiteesta ennen suodattimen vaihtamista. Varo koskettamasta 

sisäosan tuuletinta.
• Käyttö erittäin pölyisessä tai epäpuhtaassa ympäristöissä tukkii suodattimet 

ilmoitettua nopeammin.
• Käsittele ja käytä VActive Gel -patruunoita niissä olevien ohjeiden mukaisesti.
• VActive Gel sisältää eteerisiä öljyjä. Varmista, että se on lasten ja 

lemmikkieläinten ulottumattomissa eikä joudu kosketuksiin silmien, korvien tai 
nenän kanssa. Älä niele.

• Jos VBreathe Tasmanin tuottama höyry aiheuttaa allergisen reaktion, on sen 
käyttö lopetettava välittömästi.

• Jos VBreathe Tasman -laitetta käytetään korkeassa lämpötilassa tai kosteassa 
tilassa, voi geeliä kulua ilmoitettua nopeammin.

Akku ja laitteen hävittäminen
• Tämä laite sisältää litiumpolymeeriakun (LiPo). 

Sen saa vaihtaa ainoastaan VBreathe tai valtuutettu palveluntarjoaja.
• Älä yritä purkaa, poistaa tai vaihtaa akkua.
• Hävitä laite vastuullisesti ja kierrätä se mahdollisuuksien mukaan.
• Älä hävitä VBreathe Tasmania talousjätteen mukana.
• Palauta laite VBreathelle tai kierrätyskeskukseen tuotteen turvalliseksi 

hävittämiseksi.

FCC-vaatimustenmukaisuus
Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttöön 
sovelletaan
seuraavia ehtoja:
1.  Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä Ja
2. tämän laitteen on siedettävä muualta tuleva häiriö, myös mahdollisesti   

  asiaankuulumatonta toimintaa aiheuttavat häiriöt.


