Utasítások
Hol találja meg az applikációt?
Kérjük keressen a „Scent Marketing” keresőszavakkal a Google Play-en vagy
az App Store-on!

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ

Eszköz
hozzáadása

AE103

3
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Módosítható
eszköz név
Megjegyzés:
Hely

Üzemidő
törlése
IOS-en:
Húzza balra
a törléshez!
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Üzemidő
hozzáadása
Idő kapcsoló

Gyári jelszó:
8888

103

Jelszó módosítása

A fokozat módosítását
követően mentse el
beállítását, MIELŐTT
visszalépne a
főmenübe.

a
Hibaelhárítás
Mielőtt az eszköz javítását, vagy cseréjét igényelné, kérjük, az alábbiak alapján
próbálja meg beazonosítani a problémát

Tünet

Válassza ki a
fokozatot (1-10)

-Győződjön meg róla, hogy eszköze működési fázisban
van-e! Ha nincs, nem fog porlasztani.
- Ellenőrizze, hogy megsérült-e a pumpa! Ha igen, cserére
szorul.

keveset
fúj

-Ellenőrizze, hogy a tömítés a helyén van, és nem hibásodott
meg! Kérjük, helyezze vissza, vagy cserélje le!
-Ellenőrizze, hogy a porlasztómag megfelelően be van
dugva! Tisztítsa meg alkohollal, vagy cserélje le!

fröcsköli
az olajat
túlcsordul
az olaj

Ha elfelejtette jelszavát, nyomjon a „Change
Password” gombra, ami visszaállítja a gyári
jelszót. (8888)

Megoldás

nem
porlaszt
Húzza fel/le a
módosításhoz

Válassza ki a
napot

103-APP

-Ellenőrizze, hogy a porlasztófej nem hibásodott-e meg
-Ellenőrizze, hogy az üveg megfelelően van behelyezve!
Korrigálja, ha szükséges!
-Ellenőrizze, hogy a porlasztófej vagy a porlasztómag
meghibásodott-e! Cserélje ki, ha szükséges!
-Kérjük, helyezze függőleges állapotba a készüléket! Ha
eldőlt, vagy ferdén áll, kifolyhat az olaj.

Paraméterek

! Figyelmeztetés
1. Használatba helyezés után, kérjük, tartsa az eszközt

Termék

függőlegesen! Az eszköz eldöntése az olaj túlcsordulását
okozhatja, ami szennyezheti az áramkört, roncsolva ezzel
az eszköz működését.

AE103

Méret

87*65*214mm

Űrmérték

100ml

Súly

300g

2. Kérjük, ne szerelje szét az eszközt előzőleges

egyeztetés nélkül! Ha terméke hibás, lépjen velünk kapcsolatba!

Kiterjedés

100m

Energia

AC100V-240V 60/60 Hz
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Eszköz tisztítása
Az eszközt az alábbi esetekben kell tisztítani:
1. Amennyiben illatot cserél készülékében.
2. Amennyiben a porlasztás mértéke csökken, vagy gyengül.
Tisztítás lépései:
1. Csavarja le az alsó borítást, majd vegye ki az üveget!
2. Egy nagyobb tartályba helyezzen ipari alkoholt! Áztassa az öveget az alkoholban 5-10 percig!
3. Szárítsa ki az üveget!

Koncentráció és fogyasztás

Dugó
Porlasztó fej
Fokozat gomb
Reset gomb
Olaj tartó üveg

Fokozat

G1

G2

G3

G4

Szünetelési idő (s)

285s

135s

85s

60s

Fogyasztás (ml/hr)

0.07

0.15

0.23

0.30

Megjegyzés: 1. Minden fokozat munkaideje 15msp.
2. Más fokozatok, és más olajon különböző értékekkel rendelkezhetnek.

Üzembe helyezés

Használati utasítás
Irányítás a gombbal: Egyszerű használat és fényszenzoros mód

G4 G3 G2 G1
Fokozat

24hrs

Csavarja le az
alsó borítást

Csavarja ki az
üveget az újra
töltéshez vagy
cseréhez

Okos

Mód:
24hrs – Folyamatos működik
Okos – Csak nappal működik,
vagy ha elég fény van

Csavarja vissza az
üveget és az alsó
borítást

Irányítás Applikációval: kényelmesebb és inteligensebb
Alkalmazhatja:
-Hotel
-Meeting szoba
-Toalett
-Folyosó
-Üzlethelység

Reset:

Dugja be a
készüléket

Jelzőfény:
Ha be van kapcsolva, az
eszköz éppen egy
munkafolyamatban van.

-Röviden nyomja meg, hogy visszaállítsa az eredeti
jelszót! (8888)
-Nyomja hosszan, amíg nem hall egy hangot! Az
eszköz visszaállítja a gyári beállításokat.

