EENVOUDIGE TANNINGSYSTEMEN
doelbewust gebouwd voor een perfecte spraytan.

DRAAGBARE TURBO TWISTER – TRAININGSHANDLEIDING

draagbare turbo twister
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SNELSTARTGIDS
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De Tanning Essentials Draagbare Turbo Twister bevat
de volgende elementen:
1
2
3

3

2

1 x Ventilatoreenheid
1 x Gebruiksaanwijzing
1 x Netsnoer

STAP 1

Verwijder het systeem uit de verpakking.

STAP 2

Zoek eerst het netsnoer en steek het in
de zijkant van het apparaat.

STAP 3

Schakel het apparaat in door het indrukken van de
blauwe AAN/UIT-schakelaar op de zijkant van het
apparaat.

BELANGRIJK

Voor optimale resultaten kunt u de Draagbare Turbo Twister combineren met een
omsluiting, waarbij u het apparaat op de vloer achter de klant plaatst.
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HET AFZUIGFILTER VERVANGEN
De filters zijn wegwerpfilters en u kunt de vervangingsfilters bestellen in verpakkingen van
2 stuks. Het wordt aanbevolen de filters te vervangen na 100+ sprays.

STAP 1

Druk op de rode knop aan de zijkant van het apparaat
en zwaai de voorzijde van het apparaat open.

STAP 2

Verwijder het filter, gooi het weg en vervang het door
een nieuw filter met het metalen rooster naar voor
gericht.

STAP 3

Sluit het apparaat door de rode knop in te drukken en
de voorzijde van het apparaat in te duwen totdat deze
wordt vergrendeld.

DE ZEKERING VERVANGEN
STAP 1

Gebruik een platte schroevendraaier om het
zekeringvak te openen.

STAP 2

Verwijder de oude zekering en vervang deze met een
nieuwe.
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PROBLEMEN OPLOSSEN EN ONDERHOUD
Als u problemen ondervindt met dit apparaat, leest u in eerste instantie de relevante
paragrafen in de gebruikershandleiding en het onderstaande deel over het oplossen van
problemen. Als u uw probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met uw leverancier
voor bijkomende hulp.

PROBLEEM

OORZAAK

WAT TE DOEN

Uw apparaat zuigt
niet op volledige
capaciteit

Het apparaat werkt niet correct.

U kunt testen of uw apparaat correct
werkt door uw hand achter het
apparaat te plaatsen en de luchtstroom
te testen.

Het apparaat is niet ingeschakeld.

Controleer of de schakelaar van elke
ventilatoreenheid ingeschakeld is en
blauw oplicht en zorg ervoor dat alle
snoeren correct zijn ingevoerd.

Het filter moet worden vervangen.

Vervang het filter.

Het blauwe licht op
de stroom-schakelaar schakelt niet in

De elektriciteit is niet
ingeschakeld.

Controleer of het netsnoer correct is
aangesloten.

De zekering moet worden vervangen.

Vervang de zekering. Deze bevindt zich
op de zijkant van het apparaat bij de
aan/uit-schakelaar, boven de metalen
mannelijke stekker. Het is eenvoudiger de zekering te vervangen als de
machine ondersteboven staat. Steek
een kleine, platte schroevendraaier
in de kleine rechte groef en schuif de
zekeringhouder naar buiten.

Er heeft zich
tanningvloeistof
rond de
ventilatoreenheden
opgehoopt

De ventilatoreenheden moeten
worden gereinigd.

Reinig de ventilatoreenheid met een
warm zeepsopje. U moet de ventilatoreenheden ongeveer eenmaal per
maand uit elkaar halen en tussen de
eenheden in reinigen met een warm
zeepsopje.

Het filter moet worden vervangen.

Vervang het filter.
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GARANTIE-INFORMATIE
BELANGRIJK

Bewaar uw aankoopbewijs en de handleiding op een veilige plaats, want u hebt deze
nodig om beroep te doen op de garantie. Voor u beroep doet op de garantie, moet
u het gedeelte over het oplossen van problemen in de handleiding lezen en contact
opnemen met uw leverancier. Alle garantieclaims moeten rechtstreeks bij uw
leverancier worden ingediend.
Als het product binnen één (1) jaar vanaf de aankoopdatum niet meer correct werkt
omwille van een defect in materiaal of vakmanschap, zullen we het indien mogelijk
repareren of het gratis vervangen door een gelijkaardig model dat nieuw of gerenoveerd
kan zijn. Deze garantie is enkel van toepassing op de oorspronkelijke koper en kan niet
worden overgedragen. De goederen moeten worden geretourneerd aan de verkoper met
bewijs van aankoop, te evalueren op kosten van de koper.
Garanties zijn niet van toepassing op defecten, falen of schade veroorzaakt door incorrect
gebruik of incorrecte of onvoldoende onderhoud en zorg. De fabrikant is niet verplicht in
het kader van deze garanties:
a) schade te repareren die het resultaat is van pogingen door ander personeel dan
geautoriseerde vertegenwoordigers het product te installeren, repareren of te
onderhouden;
b) schade, defecten of achteruitgang in de prestaties te repareren die het resultaat zijn
van incorrect gebruik of een niet-compatibele tanningvloeistof;
c) schade, defecten of achteruitgang in prestaties te onderhouden, reinigen of
repareren als die het resultaat zijn van het niet-uitvoeren van onderhoud en
reinigingen zoals voorgeschreven;
d) schade, defecten of achteruitgang in prestaties te repareren als die het resultaat
zijn van het gebruik van het product in een omgeving die niet voldoet aan de
operationele specificaties.
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GARANTIERETOURFORMULIER
Als u uw garantie wilt activeren, moet u de informatie invullen en binnen 14 dagen na aankoop versturen naar Tanning Essentials.
Klantinformatie:
DATUM:
NAAM KLANT:
BEDRIJFSNAAM:
TELEFOONNUMMER:
E-MAIL:
ADRES:

(Postbus niet aanvaard)

Ik geef toestemming goederen achter te laten op het bovenvermelde postadres: Omcirkel JA / NEE
Let op: Als JA omcirkeld is, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard

Productinformatie:
PRODUCTNAAM:
DATUM VAN AANKOOP:
FACTUURNR. VAN DE LEVERANCIER:
* Men dient een aankoopbewijs toe te voegen bij alle garantieclaims. Dit moet een fotokopie zijn van
de originele factuur.

Reden voor retour:
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VEILIGHEIDSINFORMATIE
De Tanning Essentials Draagbare Turbo Twister is ontworpen en gebouwd volgens de
hoogste normen.
Noteer de details van uw model hier:
MODEL:
SERIENUMMER:
AANKOOPDATUM:
NAAM LEVERANCIER:
De Tanning Essentials Turbo Twister is vervaardigd in China

GARANTIEBEWIJS
MODELTYPE:

SERIENUMMER:

NAAM LEVERANCIER:

AANKOOPDATUM:

NAAM:
ADRES:
POSTCODE:

VOORSTAD:
STAAT:

LAND:

E-MAIL:
BEDRIJFSTYPE:

TELEFOONNUMMER:
BEAUTY

BRUINEN

HAAR

MOBIEL

ls u uw garantie online indient, kunt u www.tanningessentials.co bezoeken en de garantie-link selecteren. U moet het aankoopbewijs
opnemen.
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ONZE DETAILS
ADRES:
15 Production Drive, Campbellfield, VIC. 3061 Australië
TELEFOONNUMMER:
1300 877 677 (in Australië)
INTERNATIONAAL TELEFOONNUMMER:
+613 9463 8900
E-MAIL:
sales@tanningessentials.co
WEB:
www.tanningessentials.co

www.facebook.com/tanningessentials
Bekijk onze volledige video over het opzetten van,
onderhoud aan en problemen oplossen met de
Draagbare Turbo Twister
www.
.com/user/TanningEssentials
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HIER EEN
POSTSTEMPEL
TOEVOEGEN

Tanning Essentials
15 Production Drive
Campbellfield, VIC. 3061
Australië

