
 

A KÉSZÜLÉK KICSOMAGOLÁSA 

Vegye ki a következő elemeket a csomagolásból: 

• Aera készülék 

• Tápkábel (a „kiegészítők feliratú dobozban”) 

A DIFFÚZOR ELHELYEZÉSE 

Az Aera elhelyezése a helyiségben talán a legfontosabb lépés az optimális illatteljesítmény és irányítás biztosítása 

érdekében. Határozz meg egy olyan pontot a lakásban, ahol az Area illatmolekulái ahelyett, hogy versenybe lépnének a 

helyiség természetes levegőkeringésével, felhasználhatják azt. Ez különösen a légkondicionált terekre jellemző. A készülék 

számára a legjobb elhelyezési pont a helyiségben az a pont, ahol a levegő úgymond felfelé áramlik. 

AZ ILLATKAPSZULA ELŐKÉSZÍTÉSE 

• Vágd ki az illatkapszulát tartó tasakot. 

• A kapszulát függőlegesen tartva először vedd le az alsó (nagyobb, fehér) dugót. Ne erőltesd a dugókat, mertkifolyhat az 

illataroma. 

• Lassan vedd le a kisebb (piros) dugót a kapszula tetejéről. A túl gyors húzás vákuumhatást hozhat létre, 

amelyfelszabadíthatja az illatcseppeket. 

TIPP: A dugók kevés mennyiségű tiszta illatanyag-maradékot tartalmazhatnak. Használj egy törlőkendőt, az eltávolításhoz, 

és ne helyezd fa vagy érzékeny felületre. Kerüld az illatolajok bőrrel való érintkezését. 

MEGJEGYZÉS: Használd a mellékelt cseredugókat az illatkapszula újbóli lezárásához (ha nincs használatban). 

A DIFFÚZOR BEÁLLÍTÁSA 

Aera elhelyezését a helyiségben fontos átgondolni. 

• Helyezd az Aera diffúzort egy sima felületre, olyan helyre, ahol nem valószínű, hogy bárki le tudja lökni. 

• Az Aera csatlakoztatásához csatlakoztasd a tápkábelt a befúvó hátulján található ON / OFF gomb mellettialjzatba, és a 

másik végét dugd be a konnektorba. A tápkábel-csatlakozónak egyenesen be kell illeszkednie a készülékbe, ha helyesen 

van bedugva. 

• A diffúzornak automatikusan be kell kapcsolnia, amikor csatlakoztatva van. A készülék tetején lévő LED lámpák világítani 

kezdenek. 

• Ha nem, nyomd meg a készülék hátulján lévő csatlakozó melletti ON / OFF gombot. 

TIPP: Ha az Aera tervezett elhelyezése a szokásos eléréseden kívül van - tehát nem ott, ahol például legtöbbet ücsörögsz a 

lakásban - csatlakoztasd a készüléket, és próbáld ki ott ahol könnyen eléred, majd helyezd az Aera-t a kívánt helyre. Az Aera 

kihúzása nem befolyásolja a programozást. 

AZ ILLATKAPSZULA BEHELYEZÉSE A DIFFÚZORBA 

Helyezd bele az illatkapszulát a diffúzorba, és nyomd meg a tetején lévő gombot. A gomb megnyomása után a kapszula 

magától lefelé mozog és a helyére kerül. 

VIGYÁZAT: Ne erőltesd a kapszulát a diffúzorba! Mindig távolítsd el mindkét dugót a kapszulából, mielőtt a diffúzorba 

helyeznéd! 



ALAPVETŐ ILLATKEZELÉS ÉS VEZÉRLÉS 

Készen állsz az otthonod illatosításának megkezdésére? Az Aera nagy teljesítményű, állítható diffúzor, amely a legkisebb 

illatszintet, hogy az intenzitás megfeleljen a helyiség méretének, a légáramlásnak és a Te igényeidnek. Ez az Aera diffúzor 

egy egyedülálló és forradalmian új készülék. Miután meghatároztad az illat intenzitását, a környezeti feltételek 

függvényében beállíthatod a készüléket. 

• Az Aera diffúzor tetején egy íven elrendezett tíz LED-fény jelzi az illat beállításait. Ha egy LED-fény világít, úgy akészülék a 

legkisebb helyek illatosítására alkalmas, ha tíz LED világít egyszerre, akkor pedig képes egy nagyobb helyiség 

• Állítsd be az illat intenzitását a „+” és „-“ gombok megnyomásával. A LED-es lámpák jelzik az aktuális intenzitásbeállítását. 

MEGJEGYZÉS: Az illatbeállítás növelése nem feltétlenül vezet erősebb, jobban észrevehető illathatáshoz a helyén. 

Elsősorban kibővíti az illathatás tartományát, terülrtét. 

• A csendes hang azt jelenti, hogy a diffúzor megfelelően működik. Az Aera száraz illatmolekulákat gőzöl ki időközönként, 

amely lehetővé teszi az illatosítást az egész helyiségben. Az Aera szakaszosan működik, a LED-ek által jelzett beállítás 

szerint. 

• A szoba legjobb illatintenzitásának meghatározásához először kezd meg az illatosítást, majd fokozatosan növeld azt. Úgy a 

legjobb "tesztelni", ha nem tartózkodsz a szobában, mivel az agyunk fokozatosan megszokja az illatot. Például: Állítsd az 

Aera-t a 2-es beállításra, hagyd el a helyiséget 15 percre, majd menj vissza és szaglássz. Ha nem elég erős, a „+” gomb 

segítségével turbózd feljebb egy szinttel az illatot, amíg pontosan a kívánt intenzitású nem lesz. 

FONTOS: Ne hajolj közel a diffúzorhoz illatkimenetéhez, amikor Aera működik. Ehelyett legyezd a kezeddel az orrod felé a 

levegőt, hogy érezhesd az illatot. 

TIPP: Az alábbi ábra azt az illatintenzitást javasolja, amely a legjobban működik különböző méretű helyiségeknél. Azt is 

javasoljuk, hogy tesztelj néhány illatbeállítást, amíg nem vagy elégedett a szoba illathatásával. 

 
• Az illatkapszula cseréjéhez vagy az illatok cseréjéhez nyomd meg a kilökő gombot, várd meg, amíg az emelőmechanizmus 

megemeli a kapszulát, és enyhén húzza meg felfelé, hogy a készülék elengedje. (Az illatolajok szivárgásának 

megakadályozása érdekében tárold a kapszulákat mindkét dugóval.) 

• Bármikor módosíthatod az illatokat a kapszula beszerelési útmutatójának megismétlésével. 

TIPP: Ideiglenesen félbe hagyhatsz egy kapszulát, ha egyszerűen megérinted a diffúzor tetején lévő kiadógombot. A 

kapszula felemelkedik, és Aera leállítja az illatosítást. Hagyd a kapszulát a helyén a készülékben. Ha folytatni szeretnéd az 

illatosítást, egyszerűen érintsd meg ismét a kiadó gombot. A kapszula leereszkedik, és az Aera folytatja az illatosítást. 

szobától akár egy 90nm-es helyiségig beillatosítja a teret. Amint az illatkapszula a diffúzorban van, beállíthatod az

beillatosítására is (optimális helyzetben akár 90nm-en is).




