Használati útmutató
AUTÓILLATOSÍTÓ SZELLŐZŐRÁCSRA - UTÁNTÖLTHETŐ
- Maison Berger/Millefiori/Max Benjamin termékek Használat előtt helyezze az utántöltőt a tokba és a csíptető segítségével helyezze a megtöltött
terméket szellőzőrácsra. A gépjármű klímaberendezésével áramoltathatja át a levegőt, ezáltal az illat
betölti az utasteret. Használat után helyezze napfénytől védett helyre.
A tok különböző illatokkal utántölthető. Figyeljen arra, hogy a megfelelő utántöltőt válassza a
termékhez - minden utántöltő csak a saját márkájának tokjával kompatibilis!
AUTÓILLATOSÍTÓ SZELLŐZŐRÁCSRA - ILLÓOLAJJAL ILLATOSÍTHATÓ
- Serene House Cannon/Scenta termékek Használat előtt helyezze a rudat/korongot a tokba és a csíptető segítségével helyezze a megtöltött
terméket szellőzőrácsra. A gépjármű klímaberendezésével áramoltathatja át a levegőt, ezáltal az illat
betölti az utasteret. Használat után helyezze napfénytől védett helyre.
A Cannon termék háromféle illatrudat tartalmaz, mely illatok utántöltőként külön is megvásárolhatóak,
ugyanakkor vehet hozzá illatmentes rúd szettet is, melyet illóolajjal illatosítható. Az illatmentes rúd
illatosításához a rudat mártsa egy illóolaj/parfümesszencia üvegébe vagy óvatosan cseppentsen a
rúdra néhány csepp esszenciát. A rúd anyaga magába szívja az illatot. Illatonként más-más rudat
használjon.
ELEKTROMOS AUTÓILLATOSÍTÓ - ILLÓOLAJJAL ILLATOSÍTHATÓ
- Serene House termékek Használat előtt illatosítsa az illatmentes korongot illóolajjal/parfümesszenciával. Várja meg, hogy a
korong magába szívja az esszenciát. Helyezze a korongot a termék tetejébe, majd helyezze a
terméket a gépjármű szivargyújtójába. Ha leveszi a szivargyújtós csatlakozót, USB porttal is
működtethető a termék, például egy laptophoz csatlakoztatva is. A korongokból vásárolhat utántöltő
készletet.
FELFÜGGESZTHETŐ AUTÓILLATOSÍTÓ
- Divinessenze termékek Használat előtt csavarja le a bambuszfedelet és távolítsa el a műanyag részt. Csavarja vissza a
bambuszfedelet és győzödjön meg róla, hogy nem folyik ki a parfüm. Gépjármű tükréhez
felfüggesztve párolgással illatosítja a teret a Divinessenze autóillatosító üvegcséje. Ha fokozni kívánja
az illathatást, időnként fordítsa fejre az üvegcsét, hogy a bambusz magába szívja a parfümöt az
intenzívebb párolgáshoz.
KAPSZULÁS AUTÓILLATOSÍTÓ
- Ipuro kapszulás gép Az iPuro termékcsalád kapszulás autóillatosító gép áramellátását a gépjármű szivargyújtója biztosítja.
Az iPuro kapszulás illatosító iPuro illatkapszulákkal kompatibilis. Az iPuro illatkapszulákat kibontás
után az iPuro Air Pearls kapszulás illatosító diffúzorba megfelelően behelyezve a készülék
működésbe hozható. Amikor az illatkapszula illatkibocsátása megszűnik, a készülék áramtalanítása
után, távolítsuk el a készülékből az illatkapszulát.
Az alábbi beállítások végezhetőek el üzemelés közben:
1) Érintse meg az iPuro logót egyszer. A LED fehéren világít a készülék alacsony működési szinten,
alacsony illatintezitással működik. 2) Érintse meg az iPuro logót kétszer. A LED zöldre vált és a
készülék magas működési szinten, erős illatintezitással működik. Érintse meg az iPuro logót
háromszor a készülék kikapcsolásához. A LED kialszik. Készenléti állapot: Az iPuro logó nem világít.
A működő eszköz automatikus kikapcsol 30 perc után.

