Gebruiksaanwijzing
Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u dit product
gebruikt. Bewaar deze handleiding voor later.

KENMERKEN
Gefeliciteerd! met de aankoop van de Zaahn Ultra Chill TM, persoonlijke
koeler en luchtbevochtiger om je koel en comfortabel te houden in het
hete seizoen en gehydrateerd in droge klimaten. De Quiet Ultrasonic
Mist laat de ruimte om je heen geruisloos doordringen met frisse,
gehydrateerde lucht.
Hij is zo compact dat hij op uw bureau op het werk of waar dan ook
thuis kan staan om een frisse wind te geven waar en wanneer u die
nodig heeft.

! Waarschuwing
• Gebruik alleen het USB-snoer of / en de accessoires die in de verpakking zijn
meegeleverd.
• Plaats de Zaahn Ultra ChillTM niet in de buurt van verwarmingsapparatuur en /
of warmtebronnen (bijv. fornuis, oven, etc.) of in de buurt van open vuur of
vuurbronnen.
• Laat geen vreemde voorwerpen achter in de Zaahn Ultra ChillTM.
• Blokkeer de roosters van het apparaat niet.
• Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
• De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor enige schade veroorzaakt
door het niet naleven van deze productgids.
• Personen met beperkte fysieke, visuele of mentale vermogens mogen het
apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
• Wees voorzichtig bij het vervoeren van Zaahn Ultra ChillTM met een volle tank
water om morsen te voorkomen.
• Niet gedurende lange tijd in direct zonlicht plaatsen.
• Dit apparaat kan alleen volledig worden uitgeschakeld als het is losgekoppeld
van de stroomtoevoer.

THANE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE OF
GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN HET PRODUCT.
DOOR DIT PRODUCT AAN TE KOPEN EN TE GEBRUIKEN
VERANTWOORDELIJK U ALLE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET JUISTE
GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET PRODUCT.

Mood light knop
Geurverspreiderfunctie
(alleen Deluxe-model)

LED-leeslampje (alleen
Deluxe-model)
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Opmerking: een vervangende waterspons zit in uw pakket

HOE TE GEBRUIKEN

Wanneer het waterreservoir leeg raakt, stopt de ultrasone nevelmaker met
werken en knippert het sfeerlicht 5 keer.

1. Verwijder het waterreservoir door het los te maken van het hoofdgedeelte, zoals afgebeeld.
Vul water bij tot de markering Max (ongeveer 12 mm / ½ ”vanaf de bovenkant).
Bevestig het hoofdgedeelte aan het waterreservoir zoals afgebeeld.

Max

Max

Mist knop
Eén keer drukken: continue mist met lage
ventilatorsnelheid - luchtbevochtiger en
koelfunctie
Druk nogmaals: intermitterende mist met lage
ventilatorsnelheid Luchtbevochtiger
en koelfunctie
Druk nogmaals: Mist uit
Druk nogmaals: de reeks
van functies wordt herhaald

Fan knop:
Eén keer drukken: lage ventilatorsnelheid koelfunctie
Nogmaals drukken: gemiddelde snelheid koelfunctie
Nogmaals drukken: hoge snelheid - koelfunctie
Nogmaals drukken: stoppen
Nogmaals drukken: de functiereeks
wordt herhaald

X

Max

OPMERKING: Hoewel het mogelijk is om kraanwater te gebruiken, bij
voorkeur gefilterd, wordt het aanbevolen om gedestilleerd water te
gebruiken, vooral in gebieden met hard water. Als u leidingwater in uw
apparaat gebruikt, moet u de ultrasone schijf regelmatig schoonmaken
zoals uitgelegd in het gedeelte Onderhoud.

! Let op

3. Hoe de bedieningsknoppen te gebruiken

Stemmingslichtfunctie
Eén keer drukken: blauw licht aan. Nogmaals
drukken: licht uit
Druk nogmaals: de functiereeks wordt herhaald
Blauw lampje knippert 5 keer:
Het waterreservoir is leeg, voeg water toe en druk
op de nevelcontroleknop Stopfunctie: houd een
willekeurige knop op het bedieningspaneel
ingedrukt, alle functies inclusief inclusief de mist,
ventilator en sfeerverlichting, gaat uit.

Mood Deluxe model lichtfunctie
Eén keer drukken: nachtblauw licht aan
Nogmaals drukken: lichtblauw licht aan
Nogmaals drukken: Aqua-lampje aan
Druk nogmaals: appelgroen licht aan Druk
nogmaals: paars licht aan
Druk nogmaals: Mood Light uit Druk
nogmaals: de functiereeks wordt herhaald
Het rode lampje knippert 5 keer:
De watertank is leeg, voeg water toe en druk
op de nevelknop

Voeg geen etherische olie toe aan het waterreservoir
om schade aan het apparaat te voorkomen

2. Plaats de Zaahn Ultra ChillTM op een vlak oppervlak. Sluit de micro-USB aan
in het apparaat en steek het andere uiteinde van het snoer in een USBaansluiting (5 V, 1,0-2,0 A) of voor het Deluxe-model (5 V, 1,5-2,0 A) Alle
de functies: mist, ventilator en sfeerlicht staan in de standby-modus.

OPMERKING: Zaahn Ultra ChillTM is een verdampingskoeler.
Dit type koeler werkt het beste in een droog klimaat. Hoge vochtigheidsomstandigheden verminderen het koelvermogen van de
verdampingskoeler.
4. Gebruik de multidirectionele roosters om de
luchtstroom aan te passen aan de gewenste positie.

USB

BELANGRIJK!
Laat de waterspons voor gebruik minimaal 1 tot 2 minuten na het vullen van de
tank water opnemen. Als het apparaat nog steeds geen nevel afgeeft, wordt
aanbevolen om de waterspons te verwijderen zoals uitgelegd en te laten weken
onder koud stromend water. Zie HOE DE WATERSPONS TE VERVANGEN.

5. Laad de batterij op: (alleen Deluxe-model) Sluit de
micro-USB aan op het apparaat en steek het andere
uiteinde van het snoer in een 5V / 1.5 USB-oplader
- 2.0A.
De oplaadtijd is ongeveer 3 uur. De oplaadbare
batterij is niet vervangbaar

OPMERKING: Tijdens het opladen wordt het omgevingslicht blauw en
verandert langzaam en continu van zwak naar helder. Blauw lampje gaat uit
zodra het apparaat is opgeladen.

6. Parfum diffuser (Alleen Deluxe model)
Verwijder het deksel met het Aroma-sponscompartiment en doe een
paar druppels van je favoriete etherische olie op de Aroma-spons.
Vervang het Aromavak.

HOE DE WATERSPONS TE VERVANGEN
We raden u aan om de waterspons elke 2 maanden te vervangen op basis van 4 uur /
dag gebruik, of eerder als u het apparaat voor lange periodes gebruikt, als u kraanwater
gebruikt hard of als het apparaat minder mist afgeeft dan normaal.
Een vervangende waterspons zit in uw pakket.
1. Verwijder het waterreservoir door het los te maken van het hoofdgedeelte.
(Zie stap 1 in Hoe te gebruiken)
2. Verwijder het lange watersponsdeksel onder het hoofdgedeelte,
door deze 90 ° naar links of naar rechts te draaien en vervolgens naar buiten te
trekken, zoals weergegeven in afbeelding 1.
3. Vervang de waterspons. Figuur 2.
4. Lijn de korte sleuf op de korte watersponsafdekking uit met de lange sleuf op de
lange watersponsafdekking en druk op de lange watersponsafdekking om de
waterspons op zijn plaats te vergrendelen. Figuur 3.
Neem contact op met de klantenservice waar u uw apparaat hebt gekocht om extra
vervangende watersponzen te bestellen.

! LET OP!

Voeg geen etherische olie toe aan het waterreservoir
om schade aan het apparaat te voorkomen

7. LED-nachtlampje (Alleen Deluxe model)
Sluit het accessoire voor nachtverlichting aan op de externe USBaansluiting aan de bovenzijde van het apparaat. Zorg ervoor dat
de USB-kabel is aangesloten. Het nachtlampje gaat branden.
Om het nachtlampje uit te zetten, koppelt u het los van de
externe USB-aansluiting.

Fig 1

Fig 2
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ONDERHOUD
! LET OP!

Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u onderdelen
reinigt, onderdelen vervangt of het apparaat verplaatst.

Fig 3
Korte split

HOE DE ULTRASONE MIST MAKER (DISC) TE REINIGEN
Voor optimale prestaties moet de ultrasone schijf altijd schoon en glanzend zijn en
vrij van kalkaanslag (mist). U moet de ultrasone schijf reinigen zodra u
kalkafzettingen op de schijf opmerkt. Dit kan variëren van wekelijks tot maandelijks
afhankelijk van de gebruiksfrequentie en de hardheid van het water. Gebruik voor
het reinigen een wattenstaafje en dompel het onder in een mengsel van ½ witte
azijn en ½ water en wrijf de buiten- en binnenkant van de ultrasone schijf met een
wattenstaafje, zoals afgebeeld, totdat u het verwijdert alle afzettingen van de schijf.
Om het binnenoppervlak van de ultrasone schijf te reinigen, moet u de waterspons
verwijderen. Zie de sectie HOE DE WATERSPONS TE VERVANGEN

Lange split

WATER RESERVOIR
Houd het waterreservoir altijd schoon en droog wanneer het niet in gebruik is.
Indien nodig kan het met de hand worden schoongemaakt met warm
zeepsop en grondig worden afgespoeld.

HOE DE AROMA SPONGE TE VERVANGEN
(ALLEEN DELUXE MODEL)
Om de Aroma-spons te vervangen, verwijdert u deze gewoon uit het Aromacompartiment en plaatst u hem terug.
Neem contact op met de klantenservice waar u uw apparaat hebt gekocht om
andere vervangende watersponzen of aromatische sponzen te bestellen.
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