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1. De ventilatorkop monteren:
• Vergrendel elk van de achterwielen door op de 

remmen te drukken.
• Til de ventilatorkop recht omhoog en uit de tank en 

lijn deze uit met de steunpaal van de ventilatorkop.
• Draai de ventilatorkop totdat u voelt dat hij vastklikt.
• Eenmaal geïnstalleerd, zal de verstuiver (metalen 

schijf) naar de tank wijzen, lucht zal over de tank 
worden geblazen wanneer de eenheid wordt 
ingeschakeld.

3. De watertoevoerslang aansluiten:
• Verwijder de watertoevoerslang van het 

voorste gat in de tank en steek deze in de 
schutbordaansluiting. Zorg dat de verbinding is 
afgesloten.

2. De ventilatorkop aansluiten:
• Steek de ventilatorconnector in de ventilatorkop. 

Zorg dat het vrouwelijke uiteinde van de 
voedingsconnector is uitgelijnd met de 
mannelijke connector en ineengedraaid is.

4. De waterafvoerslang aansluiten:
• Plaats de afvoerslang van de verstuiver in 

het voorste gat bovenop de tank, van waaruit 
de watertoevoerslang oorspronkelijk werd 
verwijderd.

• De afvoerslang van de verstuiver mag niet onder 
de waterlijn worden ondergedompeld.

• Eenmaal geassembleerd, moet de afvoerslang 
van de verstuiver flexibel zijn, maar niet zo los dat 
er water in de slang wordt geborgen.
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II. WERKING
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1. De Breezer aanzetten:

2. Aanpassen van het nevelniveau:

1a. Druk op de aan / uit-knop  en houd deze een seconde ingedrukt. 
Het LED-lampje voor de aan / uit-knop brandt en de ventilatorbladen beginnen langzaam te draaien om aan 
te geven dat het apparaat is ingeschakeld.

1b. Druk op de knop ventilatorsnelheid  om de ventilatorsnelheid te verhogen. Pas de ventilatorsnelheid aan door 
op de  of -toetsen te drukken.

1c. Druk eenmaal op de oscillatieknop  om de oscillatiefunctie te activeren.

1d. Druk eenmaal op de verstuiverknop  om de vernevelingsfunctie te activeren.

1a.  Druk op de aan/uit-knop  en houd deze een seconde ingedrukt als het apparaat 
nog niet is ingeschakeld.

1b.  Stel de ventilatorsnelheid in op het gewenste niveau.

1c.  Zoek de waterklep. De waterklep bevindt zich in de reservoirtank naar de achterkant van 
de tank.

1d.  Begin met de waterklep gesloten, in de 6 uur positie zoals weergegeven.

1e.  Start de verstuiver door eenmaal op de verstuiverknop   te drukken.

2a.  Open de waterklep een beetje en controleer de afstand van de mist. Er zal een korte 
vertraging zijn voordat de verneveling begint.

2b.  Als er een sterke mist op 6 meter afstand is, is de vochtigheidsinstelling te hoog. Om 
het beslaan te verminderen, draait u de waterklephendel terug in de richting van 6 uur.

Optimale vochtigheidsinstellingen kunnen ook worden aangepast aan uw persoonlijke voorkeur.


