
Hallo. 
Ik ben briiv.
 MERKGIDS v1.0



Ik ben hier om je lucht 
schoner en veiliger te 

maken, zonder dat het 
ten koste van de aarde 

gaat.



Inhoud
Voor de eerste keer instellen

Alternatieve stroombronnen

Algemeen gebruik

De snelheid regelen

1 Hour Filter Cycle

Mos & kokos vervangen 

Het Matix-filter vervangen

Verbinding maken met wifi

Download de app 

Plaatsing 

Looptijd

Onderhoud 

Algemeen veilig gebruik

Veelgestelde vragen

Veiligheidsinstructies

Tips voor het oplossen van problemen

Garantie

4

5

5

6

7

8

10

13

13

14

15

16

17

18

20

22

23

BRI IV.CO.UK 3



Voor de eerste keer instellen
1.   Zoek in de buurt van een 

stopcontact een geschikte 
plaats voor je briiv.

 2.  Sluit de USB-kabel op de 
basis van de briiv aan.

3.  Steek de stekker in het 
stopcontact terwijl de USB-
kabel aangesloten is.

 4. briiv krijgt nu stroom.

5.  Haal de zak met mos uit de 
bovenkant van briiv.

6. Open de zak met mos.

7.  Haal het mos uit de zak en 
plaats het voorzichtig in het 
glazen gedeelte van briiv.
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1. 

5. 6. 7. 



Algemeen gebruik 

1 2

Alternatieve stroombronnen

briiv heeft een aanraakgevoelige interface welke ook bestuurd kan worden via contactloze sensoren. 
Het gebruik van de contactloze functies van briiv kan de verspreiding van ongewenste ziekteverwekkers, 
bacteriën en andere ongewenste stoffen verminderen. Het gebruik van de contactloze functies van briiv kan 
de verspreiding van ongewenste ziekteverwekkers, bacteriën en andere ongewenste stoffen verminderen.

1.  De voorkant van het apparaat wordt aangegeven 
door een witte stip aan de onderkant van briiv. De 
bedieningsinterface bevindt zich boven de witte stip.

2.  Zwaai met je hand voor briiv om hem wakker te 
maken. 

3.  Je kunt ook welke plek dan ook van de interface 
aanraken om briiv uit de slaapstand te halen.

briiv gebuikt weinig stroom en heeft daarom niet per se een stopcontact 
nodig om te kunnen werken.

briiv kan worden aangedreven door:

• Laptops              • PCs              •  Draagbare batterijen/laders
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De snelheid regelen
briiv heeft vier snelheden om jouw ideale clean air delivery rate (CADR) te kunnen 
bereiken.

Selecteer op de interface de gewenste snelheid voor briiv. De interface heeft verlichte + 
en - symbolen. + verhoogt de ventilatorsnelheid, - verlaagt de ventilatorsnelheid.

Je kunt de snelheid wijzigen door de interface aan te raken of door een aanrakingloze 
bediening uit te voeren door dezelfde actie uit te voeren zonder briiv aan te raken.

De snelheid is ook te regelen via de briiv-app.
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Druk met je hand 
op `1` of plaats je 
hand dichtbij `1` op 
de interface om de 
1 Hour Filter Cycle te 
activeren.

1 Hour Filter Cycle
Met de 1 Hour Filter Cycle kun je 
briiv 1 uur laten draaien voordat 
deze uitgeschakeld wordt.

Selecteer eerst de snelheid 
waarop je wilt dat Briiv loopt.

Eenmaal geactiveerd zal ‘1’ oplichten. Wanneer ‘1’ uitgaat heeft briiv de cyclus voltooid.
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Mos & kokos vervangen

1. 2. 3.

Til het glas van briiv voorzichtig op (met beide handen of door me je vingers voorzichtig 
het luchtinlaatgat aan de bovenkant van het glas vast te pakken) en zet deze veilig 
opzij. 

Til het glas van 
briiv voorzichtig 
omhoog.

Duw de mos en 
kokosfilters naar 
beneden en uit het 
glas.

Leg het nieuwe 
kokosfilter op een 
vlakke ondergrond

Plaats het glas 
bovenop het nieuwe 
kokosfilter zodat het 
erin past

8 BRI IV.CO.UK



4. 5.Zodra de kokos op zijn 
plaats zit kun je de 
nieuwe mosfilter in het 
glas plaatsen.

Het oude mos en 
kokos kunnen worden 
gecomposteerd.

Plaats het glas voorzichtig 
terug op de briiv en lijn het 
glas op de basis uit zodat 
deze stevig vastzitthe glass 
piece is secure.
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De Matrixfilter vervangen
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1. 2. 3.Til het glas van briiv 
voorzichtig op (met 
beide handen of 
door me je vingers 
voorzichtig het 
luchtinlaatgat aan 
de bovenkant van 
het glas vast te 
pakken) en zet deze 
veilig opzij.

Binnen de bioplastic 
basis van briiv 
bevindt zich de 
behuizing van 
de matrixfilter.
Open het bakje om 
toegang tot het filter 
te krijgen.

Verwijder de 
gebruikte 
matrix



4. Plaats de nieuwe 
matrixfilter met de 
donkere kant naar boven 
in het vierkante gat.
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6. Haal de glazen bovenkant 
van briiv met de kokosnoot 
en mos erin van het apparaat 
af. Deponeer de matrix bij het 
gewone huisvuil. 

Plaats het glas voorzichtig 
terug op de briiv en lijn het 
glas op de basis uit zodat 
deze stevig vastzit.

5. Sluit het bakje



Andere luchtreinigers 
gebruiken filters van 
plastic en glas om de 

lucht te reinigen, maar 
ik ben anders.



Download de app

Kan ik briiv gebruiken zonder 

Druk gedurende 8 SECONDEN op de 1 Hour Filter Cycle knop om verbind te maken met 
je wifi. Gebruik de briiv-app om verbinding met internet te maken.

Ja, maar zo kunt u briiv niet via de 
app bedienen. briiv is voorzien van 
aanraakknoppen, zodat u geen internet 
nodig heeft om briiv te laten werken.
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Download de app
Scan de QR-code voor verdere instructies of ga 
naar https://www.briiv.co.uk/pages/download    

Plaatsing
Wanneer briiv in het midden van een ruimte geplaatst wordt kan briiv de lucht zo 
efficiënt mogelijk laten circuleren.

Wanneer het niet mogelijk is om brivv in het midden te plaatsen is een verhoogde 
positie elders een ideale plek om briiv veilig en effectief te laten werken.

Plaats briiv niet op krappe plaatsen (zoals op een plank met weinig ruimte of met een 
ander oppervlak er direct boven).



Looptijd
briiv zal de lucht in een ruimte van 36m2 in een uur tijd verbeteren. 

Wanneer te gebruiken

Het gebruik van briiv kan door strategisch gebruik gemaximaliseerd worden.

Gebruik de 1 Hour Filter Cycle een uur voordat je naar bed gaat om de lucht in je 
slaapkamer op te frissen.

Gebruik de 1 Hour Filter Cycle een uur voordat je naar huis gaat om in een schonere 
lucht thuis te komen. 

Activeer briiv tijdens het schoonmaken van een kamer om het stof en VOS dat tijdens 
het schoonmaken verspreid wordt op te vangen en te verwijderen.

Gebruik briiv na het koken in je keuken om de lucht sneller te reinigen.
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Onderhoud
Het glas schoonmaken 

Haal briiv voor het schoonmaken uit 
het stopcontact.

•   Stof het glas regelmatig af met 
een stofdoek om de verzamelde 
stofdeeltjes te verwijderen.

•   Haal de bovenkant van het glas van 
briiv af en haal alle filters uit het 
glas.

•   Gebruik een huishoudelijk 
glasreinigingsmiddel om eventuele 
vlekken van de binnen- en 
buitenkat van het glasoppervlak te 
verwijderen.

•   Gebruik voor een diepere reiniging 
warm water en huishoudelijk 
afwasmiddel om het glas te reinigen.

•   Het glas kan ook in de 
vaatwasmachine worden geplaatst, 
op voorwaarde dat het afwasmiddel 
en het vaatwaszout geschikt zijn 
voor het reinigen van glas.

•   Breng het glas, wanneer deze 
weggegooid moet worden, naar de 
recyclingcentra van de gemeente.

De basis schoonmaken

•  Haal briiv uit het stopcontact.

•   Stof de basis van briiv regelmatig af 
met een stofdoek om de verzamelde 
stofdeeltjes te verwijderen.

•   Een vochtige doek kan zwaarder vuil 
uit briiv verwijderen.

•   Voorkom dat er vocht of vloeistof in 
de basis van briiv komt.

Water mag nooit in briiv worden 
geïntroduceerd. Water kan 
kortsluiting veroorzaken en het 
apparaat beschadigen waardoor 
deze onbruikbaar wordt en een 
veiligheidsrisico vormt voor  mensen en 
huisdieren.



Algemeen veilig gebruik
Geen enkel onderdeel van de filter (inclusief de mos-, kokos- en matrixfilter) kan in de 
mond gestopt of gegeven worden.

We raden aan om briiv niet te gebruiken op plaatsen met een hoog vochtgehalte, zoals 
badkamers. Vochtige omgevingen verhogen het gebruik van de filters en vormen een 
risico voor de elektronische onderdelen.

Wanneer het glas kapot gaat moet je deze in zijn geheel onmiddellijk op een veilige 
en verantwoorde manier weggooien. Op briiv.co.uk kunnen vervangende onderdelen 
besteld worden

We raden aan om briiv buiten het bereik van kinderen en uit de buurt van huisdieren te 
houden om de kans op schade aan enig element van de briiv-eenheid of de eenheid als 
geheel te verkleinen.

Steek geen enkel deel van je lichaam of van het lichaam van iemand anders in briiv 
wanneer deze in werking is, stroom ontvangt of helemaal niets doet.

Plet, scheur of pers het mos niet aangezien dit onherstelbare schade aan het mos zal 
veroorzaken en het vermogen om de lucht te filteren belemmert.

Geef het mos geen water en voeg geen water toe aan enig deel van het product.
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Veelgestelde vragen
Waar kan ik filters bestellen?  
Je kunt filters bestellen bij briiv.co.uk

Hoe lang gaan filters mee? 
De mos- en kokosfilters gaan tot 
een jaar mee en de zijden filters 
gaan tot drie maanden mee.

1. Mosfilter (gaat één jaar mee)

2. Kokosfilter (gaat één jaar mee)

3.  Matrixfilter (gaat drie maanden mee)

Hoe ziet jullie garantiebeleid 
eruit?

We bieden een jaar garantie op 
defecten en fouten met briiv. We 
bieden ook een 30 dagen niet-goed-
geld-terug-garantie wanneer je 
van gedachten verandert (exclusief 
verzending en verwerking), op 
voorwaarde dat de briiv in dezelfde 
staat verkeert als toen die uit de doos 
werd gehaald werd en in de originele 
staat is. verpakking.

Wat is jullie duurzaamheidsbeleid? 
briiv gebruikt zoveel mogelijk 
gerecycled en duurzaam materiaal als 
mogelijk is met de huidige schaal van 
de industrie die voor ons beschikbaar 
is. In de loop van de tijd hopen we 
dat meer fabrieken en leveranciers 
duurzame materialen gebruiken, zodat 
uiteindelijk briiv 100% duurzaam zijn 
zal. 

Hoeveel stroom verbruikt Briiv? 
briiv heeft een laag stroomverbruik via 
USB en gebruikt slechts 5V. In de loop 
van een jaar bedragen de geschatte 
elektriciteitsuitgaven ongeveer £ 2 / $ 3 

Hoe luid is het? 
briiv heeft een rating van ongeveer 
45dB, het equivalent van een rustig 
kantoor. 
 
Gebruikt Briiv een ionisator of 
genereert het ozon? 
briiv gebruikt geen ionisator en 
genereert geen ozon.

1

2

3
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Ik ben een duurzame 
luchtreiniger en 

gebruik biologisch 
afbreekbare filters 
van rendiermos en 

kokos.
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Belangrijke veiligheidsinstructies
Neem om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen bij 
het gebruik van elektrische apparaten altijd de basisvoorzorgsmaatregelen, waaronder de 
volgenden, in acht : 

1. Lees voordat je het product gebruikt alle instructies door. 

2. Gebruik altijd een geschikte 5V-stekker of USB-stopcontact om brand of elektrische 
schokken te voorkomen. 

3. Houd het snoer uit de buurt van gebieden met veel verkeer. Om brandgevaar te voorkomen 
mag je het snoer NOOIT onder vloerkleden, in de buurt van verwarmingsroosters, radiatoren, 
kachels of kachels leggen. 

4. Om je te beschermen tegen elektrische gevaren NIET onderdompelen in water of andere 
vloeistoffen. Niet in de buurt van water gebruiken. 

5. Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van 
kinderen. 

6. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat je Briiv verplaatst, het glas verwijdert, 
filters vervangt, schoonmaakt of wanneer de luchtreiniger niet in gebruik is. Trek niet aan de 
stekker en het snoer. 

7.  Laat NOOIT iets in openingen vallen of steek er NOOIT iets in. 

8. Gebruik het apparaat NIET wanneer een snoer of stekker beschadigd is, de motorventilator 
het niet doet, het apparaat kapot is, gevallen is of op enigerlei wijze beschadigd is.



9. Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze 
handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen kan brand, 
elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken. 
 
10. NIET buitenshuis gebruiken.
 
11.  Blokkeer NOOIT de luchtopeningen, uitlaten of plaats ze niet op een zacht oppervlak 
zoals een bed of bank, aangezien dit ertoe kan leiden dat het apparaat omvalt, de 
luchtinlaatopening blokkeert of het glas beschadigt.

12. Houd het apparaat uit de buurt van verwarmde oppervlakken en open vuur. 
 
13.  Probeer GEEN elektrische of mechanische functies van dit apparaat te repareren of aan te 
passen. Hierdoor vervalt je garantie. De binnenkant van het apparaat bevat geen onderdelen 
die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Al het onderhoud mag alleen worden 
uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

14. WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen mag je 
deze luchtreiniger NIET gebruiken met een solid-state snelheidsregelaar.

15. Plaats NOOIT iets bovenop het apparaat. Mensen met een voorgeschiedenis van 
ademhalingsproblemen of longaandoeningen dienen een arts te raadplegen voordat ze dit 
product gebruiken. 

Let op: Houd elektrische apparaten buiten bereik van kinderen. 

Laat ze de apparaten niet zonder toezicht gebruiken.
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Belangrijke veiligheidsinstructies
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Tips voor het oplossen van problemen
Als de luchtreiniger onverwachts wordt uitgeschakeld, zijn mogelijk 
veiligheidsvoorzieningen geactiveerd om schade of letsel te voorkomen. Als dit gebeurt: 
 

1. Zorg ervoor dat de luchtreiniger is aangesloten op een werkend stopcontact;

2. Reset het apparaat door de stekker uit het stopcontact te halen. Wacht 30 seconden       
voordat je het apparaat weer van stroom voorziet. 

OPMERKING:  GELIEVE DE LUCHTREINIGER TE RETOURNEREN NAAR DE PLAATS VAN 

OORSPRONKELIJKE AANKOOP WANNEER EEN PRBLEEM ZICH BLIJFT VOORDOEN OF 

BEKIJK JE GARANTIE. PROBEER NIET ZELF HET APPARAAT TE DEMONTEREN. ALS JE 

DIT DOET KAN JE GARANTIE VERVALLEN EN KUN JE SCHADE AAN HET PRODUCT OF 

PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAKEN.
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Garantie
Lees voordat je dit product gebruikt alle instructies door.

A. Deze beperkte garantie van 1 jaar is van toepassing op reparatie of vervanging van 
een product dat defect blijkt te zijn in materiaal of vakmanschap. Deze garantie is 
niet van toepassing op schade die het gevolg is van commerciële, misbruik, onredelijk 
gebruik of aanvullende schade. Defecten die het gevolg zijn van normale slijtage 
worden onder deze garantie niet als fabricagefouten beschouwd.

Wij zijn niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade van welke aard dan 
ook. Elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald 
doel op dit product is beperkt tot de duur van deze garantie.

Deze garantie geeft je specifieke wettelijke rechten en het is mogelijk dat je nog andere 
rechten hebt die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen. Deze garantie is alleen 
van toepassing op de oorspronkelijke koper van dit product vanaf de oorspronkelijke 
aankoopdatum. 

B. Naar eigen keuze zullen we dit product repareren of vervangen als wordt vastgesteld 
dat het defect is in materiaal of vakmanschap. Een defect product moet worden 
geretourneerd naar de plaats van aankoop in overeenstemming met het winkelbeleid. 
Daarna, terwijl het binnen de garantieperiode is, kan het defecte product naar ons 
worden geretourneerd. 

C. 1. Deze garantie dekt geen schade die het gevolg is van ongeoorloofde 
pogingen tot reparatie of van elk gebruik dat niet in overeenstemming is met de 
instructiehandleiding.



2. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit apparaat, neem dan contact met ons op via 
ask@briiv.co.uk

3. Als een product tijdens de garantieperiode niet functioneert zoals gegarandeerd, stuur het 
dan naar de dealer.

4. BELANGRIJKE RETOURINSTRUCTIES: Je garantie hangt af van het volgen van deze 
instructies tijdens het terugsturen van je apparaat.

A) Verpak het artikel zorgvuldig in de originele doos of een andere geschikte doos om schade 
tijdens het transport te voorkomen.

B) Zorg ervoor dat je het volgende bijvoegt voordat je het apparaat verpakt voor 
retourzending:

a) je naam, volledig adres met postcode en telefoonnummer; 
b) Een gedateerd aankoopbewijs of AANKOOPBEWIJS; 
c) je dient het pakket verzekerd te verzenden.

6. Deze garantie dekt het product niet als het is beschadigd door een ongeluk en/of onjuist 
gebruik.

7. Deze garantie is ALLEEN van toepassing op reparatie of vervanging van alle geleverde of 
gefabriceerde onderdelen van dit product waarvan na inspectie door de agent, geautoriseerd 
personeel, is aangetoond dat deze defect zijn geraakt bij normaal gebruik als gevolg van 
defecten in materiaal of vakmanschap.

8. Als je dit apparaat gebruikt onder andere omstandigheden dan aanbevolen of met een 
ander voltage dan het voltage dat op het apparaat wordt aangegeven, of als je probeert het 
apparaat te repareren of aan te passen vervalt deze GARANTIE.
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Garantie
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