
Aan/uit-knop, indicatorlampjes

Aan

Stand-by

Automatische toestand

Batterijniveau laag

Oplader

Batterij vol

Ononderbroken wit

Langzaam knipperend wit

Snel knipperend wit

Ononderbroken rood

Knipperend rood

Vol groen

Aan de slag
Snel aan de slag met uw VBreathe Tasman

2. Download de VBreathe-app in de 
App Store of Google Play.

3. Steek de stekker in het stopcontact en steek 
vervolgens de USB C-kabel in de connector aan 
de achterkant van de VBreathe Tasman.

4. Druk tweemaal op de aan/uit-knop aan de 
voorkant van de VBreathe Tasman om 
Bluetooth-koppeling te activeren.

5. Wanneer u wordt gevraagd om de VBreathe-app 
te installeren, moet u de 8-cijferige pincode aan de 
achterzijde van deze handleiding invoeren. Let op: 
deze functie is nog niet beschikbaar.

Gel
Draai de 
bovenkant los 
om het VActive 
Gel-patroon te 
plaatsen.

Indicatorlampjesring

Bovenkant

Aan/uit-knop

HEPA-filter

Oplaadpoort
aan de achterzijde
van het apparaat

Bodem

1. Draai de bovenkant van de VBreathe Tasman. 
Neem het deksel en de verzegeling van het VActive 
Gel-patroon. Plaats de Gel-patroon met de voorkant 
omhoog in het open uiteinde van de Tasman en 
draai de bovenkant terug op de unit.
(Zie instructies voor het vervangen van VActive Gel).



Bediening van de VBreathe Tasman
De VBreathe Tasman wordt handmatig bediend

met behulp van de aan/uit-knop

De VBreathe Tasman uitschakelen
(3 seconden ingedrukt houden)

Als de unit volledig wordt uitgeschakeld, is hij niet meer 
aangesloten op de app.

Resetten (10 seconden ingedrukt houden)
De unit gaat terug naar de fabrieksinstellingen. De VBreathe 

Tasman is tijdens het resetten 10 seconden inactief.

Bluetooth-koppeling (tweemaal drukken)
Door snel tweemaal te drukken wordt Bluetooth-koppeling 

geactiveerd. De indicatorlampjesring knippert blauw.

Blazer aan- en uitzetten

Middelhoge blaassnelheid

Hoge blaassnelheid

Stand-by

1 keer drukken

2 keer drukken

3 keer drukken

4 keer drukken

Batterij
De batterij gaat bij middelhoge blaassnelheid gemiddeld tot 10 
uur mee. De batterij wordt automatisch opgeladen wanneer de 

unit is aangesloten. De USB C-kabel kan ook worden gebruikt voor 
het opladen van andere units.

VActive Gel
De slimme sensor in de Tasman waarschuwt u via de app 
wanneer het VActive Gel- of het HEPA-filter moet worden 

vervangen.

HEPA-filter
De levensduur van het HEPA-filter hangt af van een aantal 

factoren, waaronder de blazersnelheid, de binnenluchtkwaliteit 
en de gebruikstijd.

Hoge luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit OK

Lage luchtkwaliteit

Gel vervangen

Vol groen

Vol oranje

Ononderbroken rood

Knipperend geel

Filter vervangen

Bluetooth-koppeling

Knipperend wit

Knipperend blauw

Indicatorlampjesring
De indicatorlampjesring geeft de actuele luchtkwaliteit 

aan en laat zien wanneer de gel of het filter moet worden 
vervangen of wanneer Bluetooth is geactiveerd.

Nachtfunctie
Wanneer de nachtfunctie is geactiveerd, wordt het 
lampje in de indicatorlampjesring uitgeschakeld. Druk 
tweemaal op de bovenkant van de VBreathe Tasman om 
de nachtfunctie te activeren of uit te schakelen.



1. Zorg ervoor dat de unit rechtop staat, 
uitgeschakeld is en losgekoppeld is.

2. Draai de bovenkant van de VBreathe 
Tasman zoals in de afbeelding 
aangegeven en neem het gebruikte 
VActive Gel-patroon weg.

3. Verwijder het deksel en de verzegeling 
van het nieuwe VActive Gel-patroon. 
Plaats het nieuwe VActive Gel-patroon in 
de VBreathe Tasman met het open 
einde naar boven. Er kan een kleine 
hoeveelheid vloeistof aanwezig zijn op 
het oppervlak van de gel.

4. Draai de bovenkant weer terug op de 
VBreathe Tasman. Was uw handen met 
water en zeep na het vervangen van 
het VActive Gel-patroon.

Hoe vervang ik het 
VActive Gel-patroon?

Zet de unit nooit op zijn kop terwijl VActive Gel is geplaatst.

3. Neem het nieuwe filter uit de 
verpakking.

2. Draai de bodem van de VBreathe 
Tasman, zoals aangegeven in de 
afbeelding. Het gebruikte filter komt 
eruit wanneer u de basis verwijdert.

1. Zorg ervoor dat de unit rechtop 
staat, uitgeschakeld is en 
losgekoppeld is.

4. Plaats het nieuwe filter in de 
bodem. Draai de bodem in de unit.

Hoe vervang ik het HEPA-filter?
Zet de unit nooit op zijn kop terwijl 

VActive Gel is geplaatst.



RECLAMATIERECHT
Er geldt 2 jaar reclamatierecht bij fabricage- en materiële fouten voor uw nieuwe 
product, vanaf de gedocumenteerde aankoopdatum. De garantie omvat 
materiaal- en arbeidskosten. Bij serviceverzoeken moet u de naam en het 
serienummer van het product opgeven. Deze informatie vindt u op het 
typeplaatje. Noteer de informatie eventueel hier in de gebruiksaanwijzing, zodat u 
deze bij de hand hebt. Hierdoor is het eenvoudiger voor de onderhoudsmonteur 
om de juiste reserveonderdelen te vinden.
Het reclamatierecht geldt niet:
• Bij fouten en schade die niet te wijten zijn aan fabricage- en materiaalfouten
• Bij onjuist onderhoud, waaronder het niet schoonmaken van het product
• Bij brand- en/of water- en vochtschade aan het product
• Bij transportschade waarbij het product zonder gepaste verpakking is vervoerd
• Bij gebruik van niet-originele reserveonderdelen
• Als de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd
• Als de installatie niet zoals aangegeven is uitgevoerd
• Als onbevoegden het product hebben geïnstalleerd of gerepareerd
• Bij slijtstukken, zoals batterijen en VActive-gel

Transportschade
Transportschade die wordt opgemerkt bij levering van de verkoper bij de klant, is 
uitsluitend een kwestie tussen klant en verkoper. In gevallen waarbij de klant het 
product zelf heeft vervoerd, neemt de leverancier geen enkele verplichting op 
zich wat betreft eventuele transportschade. Evt. transportschade dient 
onmiddellijk en uiterlijk 24 uur na het bezorgen van het product te worden 
gemeld. Gebeurt dit niet, zal de eis van de klant worden afgewezen. 

Onnodige service
Als het product voor service wordt ingestuurd en er blijkt dat de koper de fout zelf 
had kunnen herstellen door de gebruiksaanwijzing te volgen, is de klant 
verantwoordelijk voor de kosten van de service.

Bedrijfsmatige aankoop
Er is sprake van bedrijfsmatige aankoop wanneer de gekochte apparaten niet in 
een privéhuishouden, maar in een bedrijfs- of vergelijkbare omgeving worden 
gebruikt (restaurant, café, kantine enz.) of worden gebruikt om te worden 
uitgeleend of op een andere manier waar meerdere gebruikers bij betrokken zijn. 
In verband met bedrijfsmatige aankoop wordt geen garantie aangeboden, 
aangezien dit product is bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruikt.

SERVICE
Voor service en het aanvragen van vervangende onderdelen moet contact 
worden opgenomen met de winkel waar het product is gekocht. Het registreren 
van reclamatie is ook mogelijk op witt.dk onder de kop 'Service'.
Onder voorbehoud van zetfouten.
De producent/distributeur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor 
schade aan producten en/of letsel bij personen indien de 
veiligheidsaanwijzingen niet worden opgevolgd. De garantie vervalt indien de 
aanwijzingen niet worden opgevolgd.

VEILIGHEID EN BEHANDELING
• De VBreathe Tasman bevat etherische oliën, gevoelige filters en elektronica. 

Gebruik het apparaat volgens de instructies. Zorg ervoor dat kinderen het 
apparaat niet in handen nemen. Het mag niet worden gebruikt als speelgoed.

• Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Mag niet buitenshuis worden gebruikt en 
mag niet worden blootgesteld aan water of regen. Mag niet worden 
ondergedompeld in water.

• Laad de VBreathe Tasman uitsluitend op met de oplader.
• De luchtingang en de ventilatie mogen niet worden geblokkeerd.
• VBreathe Tasman HEPA-filters dienen voorzichtig te worden gehanteerd om te 

voorkomen dat het filtermedium bij het vervangen wordt aangeraakt.
• Schakel de unit uit voordat u het filter vervangt. Zorg ervoor dat u de inwendige 

ventilator niet aanraakt.
• Gebruik in een extreem stoffige of vuile omgeving zorgt ervoor dat filters sneller 

dan volgens de gebruiksaanwijzing verstopt raken.
• Hanteer en gebruik de VActive Gel volgens de instructies in de VActive 

Gel-houder.
• De VActive Gel bevat etherische oliën. Zorg ervoor dat de gel uit de buurt blijft 

van kinderen, huisdieren en ogen, oren en neuzen. Niet innemen.
• Als u gevoelige of allergische reacties voor de damp van de VBreathe Tasman 

krijgt, dient u het gebruik onmiddellijk te staken.
• Gebruik van de VBreathe Tasman-unit bij hoge temperatuur is vochtigheid kan 

ervoor zorgen dat de gel sneller dan aangegeven wordt verbruikt.

Informatie over batterij en afvoer
• Deze unit bevat een lithiumpolymeerbatterij (LiPo). Mag uitsluitend worden 

vervangen door VBreathe of een bevoegde serviceaanbieder.
• Probeer het product niet uit elkaar te nemen of de batterij te vervangen of uit te 

nemen.
• Voer de unit op verantwoorde wijze af en zorg waar mogelijk voor recycling.
• De VBreathe Tasman mag niet samen met huishoudelijk afval worden 

afgevoerd.
• Breng uw unit in bij VBreathe of een recyclingstation om er zeker van te zijn dat 

het deugdelijk wordt afgevoerd.

Wettelijke eisen
• Deze unit is getest volgens FCC-, CE- en RCM-eisen.

Verklaring van naleving van FCC
Deze voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Handelingen die aan de volgende 
twee voorwaarden voldoen:
1.  Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken. en
2. Dit apparaat moet ontvangen interferenties accepteren, waaronder 

interferentie waardoor ongewenste werking kan worden veroorzaakt.


