Handleiding Waterkoeling

Handleiding BTO/TOXIC waterkoeler

Lees zorgvuldig deze complete handleiding alvorens de laptop en waterkoeler in
gebruik te nemen. Het is belangrijk te bedenken dat onzorgvuldig gebruik en schade
hieruit volgend niet gedekt wordt door de garantie.

Inhoud van de verpakking
•
•
•
•
•
•
•
•

1x waterpomp
1x dubbele aansluitkop
2x waterslang (met aansluitmoer)
2x waterstopper
1x handleiding
1x trechter
1x drain set
1x BTO gedemineraliseerd water

Waarschuwingen en disclaimer

LET OP: De waterpomp kan alleen gebruikt worden in combinatie met de
meegeleverde stroomadapter.

LET OP: De waterpomp is getest met gedistilleerd water. Voor gegarandeerde
lekvrije werking wordt ten zeerste aangeraden gebruik te maken van gedistilleerd
water.
LET OP: Aanpassingen aan het systeem toegepast zonder instructie van BTO Europe
B.V. doen de garantie direct onherroepelijk vervallen.
WAARSCHUWING: Het systeem is enkel te gebruiken bij een omgevingstemperatuur
tussen de 5°C en 35°C. Gebruik bij temperaturen buiten deze range kan schade aan
de pomp en laptop veroorzaken.
LET OP: Gebruik van andere kabels en buizen doen de garantie onherroepelijk
vervallen.
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Voor gebruik en ingebruikname
Voorbereiding waterpomp

1. Zet de pomp op een recht oppervlak, zoals een tafel of bureau
2. Controleer of de connectoren stevig aan de leidingen zitten

Lijken de aansluitingen los te zitten? Gebruik de leidingen niet en neem contact op met de
klantenservice van BTO Europe B.V.

3. Draai voorzichtig de dopjes van de pomp

Bewaar de dopjes goed, deze heb je nodig als je de pomp opbergt

4. Draai de 2 zwarte connectoren handvast en recht op de pomp.

LET OP: Zorg dat je bij het aandraaien niet de buizen meedraait. Dit kan lekkage
veroorzaken.
LET OP: Draai de moeren niet te strak aan. Dit kan de aansluiting beschadigen en
lekkage veroorzaken.
WAARSCHUWING: Gebruik geen gereedschap om de slangen aan te draaien. Het
gebruik van gereedschap doet de garantie onherroepelijk vervallen!

Laptop aansluiten

WAARSCHUWING: Sluit de adapter nog niet aan op de netstroom! Doorloop eerst
alle stappen alvorens het systeem van stroom te voorzien!

1. Plaats de laptop op een recht oppervlak, zoals een tafel of bureau
2. Open de rubberen flap aan de achterzijde van de laptop.
3. Sluit de pomp aan met de zilverkleurige connector. Je hoort een “Klik” als de
connector goed vast zit.
Trek zachtjes aan de leidingen, bij goede sluiting laat de connector niet los

4. Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op de pomp en sluit de laptop aan via de
stroomkabel van de pomp
Sluit nog niet aan op de netstroom!

De pomp vullen

1. Open het driehoekige rubberen deksel van de pomp.

Bewaar de deksel
Onder de deksel vind je 2 gaten, links het grote vulgat en rechts het klein ontluchtingsgat.

2. Gebruik het linker gat om de meegeleverde trechter in te steken.
3. Vul de pomp met gedistilleerd of gedemineraliseerd water tot het bovenste
indicatiestreepje (zie voorzijde pomp).
Het kan zijn dat het waterpeil een paar keer daalt door ontluchting

4. Controleer op lekkage bij de zwarte en zilveren connectoren.
5. Verplaats de pomp niet meer en zorg dat deze niet kantelt

De pomp in gebruik nemen
1.
2.
3.
4.

Sluit de adapter nu aan op de netstroom
Zet de laptop aan en zorg dat Bluetooth is ingeschakeld
Druk op de powerbutton van de pomp, de LED indicator gaat nu branden
Start de applicatie “Control Center” op de laptop

5. Klik op “Performance” en dan op “Liquid Cooling System Control”
6. Als de pomp aanstaat en de laptop bluetooth heeft ingesteld zal de pomp
automatisch koppelen.
7. Controleer nogmaals op eventuele lekken, vul eventueel de pomp bij tot het
maximale level. Draait de pomp 5 minuten zonder lekken en daalt het niveau niet,
dan mag de deksel worden geplaatst.
8. Je kunt nu gebruik maken van de waterkoeling

Afsluiten, opbergen en transport
Afsluiten van de verbinding
1.
2.
3.
4.
5.

Sluit de laptop af zoals gewoonlijk
Wacht tot de fan van de pomp stopt met draaien
Druk op de “Powerbutton” van de waterpomp tot het licht uit gaat
Ontkoppel de stroomkabels van de pomp en de laptop
Haal de stroomadapter uit het stopcontact

Waterleidingen afkoppelen

Wil je jouw laptop elders gebruiken? Dan moet het systeem worden afgekoppeld. Als je
enkel de laptop hebt afgesloten en hem om dezelfde plek opnieuw wilt gebruiken, kun je het
systeem aangekoppeld laten .
1. Controleer of de pomp echt uit staat. Bij voorkeur is de pomp niet aangesloten op het
elektriciteitsnet.
2. Knijp voorzichtig in de zilverkleurige connector (zie afbeelding) en trek deze in de
aangegeven richting.

WAARSCHUWING: Na gebruik kan de connector heet zijn. Wacht altijd minimaal 30
minuten met afkoppelen om verbranding te voorkomen! Controleer altijd of het
systeem is afgekoeld!

