
Bluetotth visszajelző:
-- Jel keresése - Villogás
-- Csatlakoztatva - Világít
-- Szétkapcsolva - Nem világít

Csúsztassa a 
beállításhoz

Válassza ki 
a napot

Válassza ki 
koncentrációt

Ha elfelejtette a jelszavát, kérem nyomja meg a reset 
gombot az eszközön az alapértelmezett jelszó 
visszaállításához, ami 8888.

Kérem keressen rá a ”scent marketing” kifejezésre a Google play áruházban, vagy az App 
Store--ban és töltse le az alkalmazást telefonjára, vagy táblagépére.

Eszköz 
hozzáadása

Eszköz nevének 
megadása

Működési periódus 
megadása
Időzítő kapcsoló

Működési periódus 
törlése

Jelszó megadása
5 különbőző működési intervallum 
állítható be.

A fokozat (grade) megadása utána 
mentse el a beállításokat, mielőtt 
kilépne a fő ablakba.

Megjegyzések
helye



Mielőtt a kereskedőhöz fordulna, ellenőrizze az alábbiakat a hiba elhárításához.

- Ellenőrizze az áramellátás kapcsoló állását (USB / ELEM)
- Levegő pumpa sérülhetett, cserélje ki egy újra.
- Ellenőrizze az olaj felszívó csövet.

- A porlasztó mag elzáródott, tisztítsa meg alkohollal, vagy 
cserélje ki az alkatrészt.
- Ellenőrizze a tömítéseket.
- Ellenőrizze az olajfelszívó csövet.- Ellenőrizze az olajfelszívó csövet.

- Ellenőrizze a tartály csatlakoztatását.
- A tömítés hiányzik, vagy megsérült a porlasztófejben.

- A porlasztófej sérült, cserélje ki egy újra.
- Az eszköz el lett fektetve, vagy döntve, tartsa függőlegesen.

- A levegő pumpa rosszul illeszkedik, ellenőrizze.
- A levegő pumpa sérült, cserélje ki egy újra.

1. Kérjük, hogy tartsa függőlegesen az 
adagolót. Ferdén tartva az olaj kifolyhat, ami 
kárt okoz az eszközben és az adagolás
hatékonysága is csökkenhet.
2. Ne módosítsa, vagy szerelje szét az
adagolót. Hiba esetén vegye fel a 
kapcsolatot a forgalmazóval.kapcsolatot a forgalmazóval.
3. Az első használat előtt, illetve ha 7 napnál tovább nincs használatban az eszköz, a nyomtatott áramkör
teljesen kimerülhet. Az elemek behelyezése, illetve az USB kábel csatlakoztatása után várjon 1-2
percet, amíg az eszköz automatikusan bekapcsol.

1. Helyezze be a kulcsot és a hozzá tartozó alkatrészt a zár nyílásba majd fordítsa „unlock” irányba és húzza 
ki. Nyomja meg az adagoló tetején található rögzítő fület, és hajtsa le az adagoló előlapját.
2. Szorosan csatlakoztassa a porlasztófejet az illóolajjal töltött tartályra és helyezze be a készülékbe.
3. Válassza ki a működtetés módját (USB / ELEM), csatlakoztassa a vezetékkel, vagy tegye be az elemet. 
(Az első használatba vételkor várjon 12 percet miután az áramforrást csatlakoztatta, hogy az eszköz elektro-
mos részeri feltöltődjenek.
4. Helyezze be a kulcsot és a hozzá tartozó alkatrészt a zárnyílásba és fordítsa „lock” irányba a záráshoz.

Kétoldalas ragasztóval és a mellékelt csavarokkal rögzítse a konzolt a falra, majd akassza rá az adagolót.
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Elem (0,9-1,5V)
USB 5VUSB 5V


