
AROMA DIFFUSER W600 – Használati útmutató 

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta!  

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót! 

Általános tudnivalók: 

1. A készülék kizárólag beltéren alkalmazható. 

2. A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek, szennyeződésnek és extrém környezeti 

körülményeknek. 

3. A készülékhez mindig száraz kézzel nyúljon, és ne hagyja felügyelet nélkül. 

4. Miután behelyezte az illatanyagot tartalmazó tartályt, ne döntse, illetve ne fordítsa meg a gépet. 

5. A készülék kizárólag DC12V-os adapterrel működtethető.  

6. A szabálytalan áramellátás meghibásodást okozhat, amiért garanciát nem vállalunk. 

7. A készüléket olyan területen helyezzel el, ahol a megfelelő erősségű WIFI kapcsolat biztosított. 

8. A WIFI-hez történő csatlakoztatás során figyeljen a helyes beállításokra. Régebbi típusú routerek 

esetében előfordulhat, hogy a csatlakoztatáshoz AP módba kell a gépet kapcsolni. 

9. Illatanyagot kizárólag a használati utasításokban leírtaknak megfelelően töltsön a berendezésbe, 

mert a nem megfelelő használat súlyos károkat okozhat. 

10. Illatanyag utántöltés során fokozottan figyeljen a tartály szájánál elhelyezett tömítés állapotára. 

Amennyiben sérült, vagy elvált a helyéről, cserélni szükséges. 

11. Ha a berendezést hosszú időn keresztül nem használja, húzza ki az áramforrásból és távolítsa el az 

illatanyag tartályt. 

12. A készüléket ne javítsa, ne szedje szét, a javítást mindig szakemberrel végeztesse el. 

13. Furcsa működés, rendellenes hang, illatanyagszivárgás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. 

14. A berendezést a súlyára való tekintettel kizárólag erős, megbízható és stabil falra rögzítse.  

15. A készüléket csak szakember javíthatja. 

16. Ügyeljen arra, hogy gyermek ne nyúlhasson a készülékhez. 

Gyakori hibák és megoldásuk 

Ha a porlasztás nem működik:  

1. Ellenőrizze, hogy a gép be van-e kapcsolva. 

2. Ellenőrizze, hogy az áramellátás megfelelően működik. 

3. Ellenőrizze, hogy a levegőpumpa sérült-e. 

Illatanyag szivárgás esetén ellenőrizze, hogy az illatanyagtartály megfelelően lett-e behelyezve, 

ellenőrizze, hogy a tartály szájánál lévő tömítés megfelelően van elhelyezve, illetve, hogy sérült-e. 

Rendellenes zaj esetén ellenőrizze a levegőpumpa rögzítő csavarjait, illetve azt, hogy a tartály tetejére a 

porlasztófej szorosan illeszkedik-e. 

Wifi kapcsolati hiba esetén ellenőrizze, hogy elegendő-e a wifi erősség, illetve ellenőrizze a router 

kompatibilitását. Amennyiben készüléke az általános beállításokkal nem kompatibilis, a csatlakoztatáshoz 

kérjük, használja az AP üzemmódot. 

 



A gép alapvető funkciói 

1. Kijelző 

- Idő, nap és működési státuszjelentés. 

2. Illatanyagszint jelentés 

- Nyomja meg a SET gombot a programba való belépéshez. 

A gép 3 szintű kijelzésre képes: Elégséges – Közepes (25%-5%) – Alacsony (<5%) 

3. Gyári beállítások visszaállítása 

- Nyomja meg a SET gombot, majd ismételten nyomja meg és tartsa nyomva a SET gombot. 

- Miután a gép kijelzője „Di” jelzőhanggal átvált, nyomja meg újra a SET gombot a jóváhagyáshoz. 

4. A rendszer időbeállítása 

- Nyomja meg a SET gombot, majd a lefelé mutató nyíl gombjával navigáljon addig, amíg az „RTC settings” 

feliratot nem látja, ezt követően nyomja meg a SET gombot. 

- A SET gomb újbóli megnyomásával tudja elindítani a beállítást. A felfelé mutató nyíllal válassza ki a hét 

aktuális napját, majd a lefelé mutató nyíllal navigáljon az idő beállítás első pozíciójához.  

A felfelé mutató gomb segítségével állítsa be az aktuális értéket, majd a lefelé és a felfelé mutató nyíl 

gombjaival állítsa be a többi értéket is ennek megfelelően.  A beállítás végén nyomja meg az ENT gombot 

a jóváhagyáshoz. (A gép fő menüjébe, az ENT gomb újbóli megnyomásával juthat. A gép a WIFI-hez való 

csatlakozás után automatikusan szinkronizálja az idő beállításokat.) 

A készülék programozása 

- Nyomja meg a SET gombot a program menüjébe történő belépéshez. 

- A lefelé mutató nyíl gombjával navigáljon addig, amíg a „Parm settings” feliratot nem látja, majd nyomja 

meg a SET gombot. 

1. Az első program beállításához nyomja meg egyszer a SET gombot, majd a felfelé mutató nyíllal válassza 

ki az ON, vagy az OFF állást. Amennyiben azt szeretné, hogy az adott beállításnak megfelelően a gép 

működjön, az ON állást válassza. 

2. A lefelé mutató nyíl megnyomásával a gép erősségének fokozatbeállítására navigálhat, ahol a felfelé 

mutató nyíl gombjával állíthatja be, hogy a gép az 1-től 10-ig terjedő fokozatai közül, milyen erősséggel 

illatosítson.  

3. A lefelé mutató nyíl gombjának újbóli megnyomásával a gép működési idejének intervallumbeállítására 

navigálhat, ahol az értékeket a felfelé mutató nyíl megnyomásával változtathatja, az értékek között pedig 

a lefelé mutató nyíl megnyomásával navigálhat.  

4. A lefelé gombbal a működősi időpont intervallumbeállítása után azt választhatja ki, hogy az aktuális hét 

mely napjain szeretné (MON -------SUN), hogy a gép automatikusan működésbe lépjen. A beállítást itt is a 

felfelé és a lefelé mutató nyilakkal teheti meg. Amennyiben az aktuálisan villogó vízszintes sáv fehéren 



világít, az azt jelenti, hogy az adott napon a beállított időpontok között a gép működni fog. Amennyiben az 

aktuálisan villogó vízszintes sáv nem világít, azaz üres, az azt jelenti, hogy az adott napon a gép inaktív 

állapotban lesz. 

5. A beállításokat az ENT gomb megnyomásával rögzítheti. 

Amennyiben nincs szüksége további program beállításokra, az ENT gomb megnyomásával léphet ki a 

főmenübe. 

Amennyiben komplexebb programozást szeretne elérni, úgy ebben a fázisban a lefelé mutató nyíl 

gombjának megnyomásával léphet a 2. program beállítására, amit ezt követően a SET gomb 

megnyomásával kezdhet meg, a fenti 5 pontban foglalt utasításoknak megfelelően. 

A gép 5 program tárolására képes. Átfedések esetén a gép a programok sorrendjét és azok beállításait 

követi.  

Amennyiben törölni szeretné a beállításokat, navigáljon az aktuális programra és tartsa nyomva a felfelé 

mutató nyíl gombját. 

Jelszó beállítások 

Amennyiben korlátozni szeretné készülékének beállításaihoz való hozzáférést, nyomja meg egyszer a SET 

gombot és a lefelé mutató nyíl gombjával navigáljon addig, amíg a „Password settings” feliratot nem látja, 

majd nyomja meg a SET gombot. 

A SET gomb újbóli megnyomásával és nyomva tartásával léphet be a beállításokhoz, ahol a felfelé és a 

lefelé mutató nyilak gombjaival adhatja meg a 4 számjegyű jelszót, amit ezek után az ENT gomb 

megnyomásával rögzíthet. 

Amennyiben szeretné megszakítani a folyamatot, tartsa hosszan nyomva a felfelé mutató nyíl gombját. 

Jelszó törlése 

Amennyiben szeretné törölni készülékének jelszó védelmét, a SET gomb megnyomásával, majd a lefelé és 

a felfelé mutató nyilak gombjaival először adja meg jelszavát, majd nyomja meg az ENT gombot. Ezt 

követően a SET gomb megnyomásával, és a lefelé, valamint a felfelé mutató nyilakkal navigáljon a 

menüben addig, amíg a „Password settings” feliratot nem látja. Nyomja meg a SET gombot, majd tartsa 

nyomva hosszan a felfelé mutató nyíl gombját, majd erősítse meg a törlést az ENT gomb megnyomásával. 

Wifi beállítás 

1. Scannelje be az angol nyelvű használti utasítás 9. oldalán található QR kódot mobiltelefonjával, vagy 

töltse le a géphez tartozó „Smart Scent” alkalmazást. (Apple App Store / Android Google Play) 

2. Nyissa meg az applikációt, és a regisztrációt követően kattintson a „Create Family” gombra. Nevezze el, 

majd kattintson a „Done” feliratra. 

3. Kattintson a kijelző közepén elhelyezett „Add Device” gombra, és válassza a „WIFI-Scent” lehetőséget. 

4. A készüléken nyomja meg egyszer a SET gombot és a nyilak gombjaival navigáljon addig, amíg a „WIFI 

settings” feliratot nem látja, majd nyomja meg ismételten a SET gombot. Ezt követően az „SC Config” felirat 

villogni kezd. 



(Amennyiben az AP módra szeretne váltani, arra most van lehetősége. Ehhez tartsa hosszan lenyomva a 

SET gombot) 

5. Térjen vissza az applikációhoz és kattintson a „Confirm indicator rapidly blink” mezőre. 

6. Válassza ki a Wifi hálózatát, adja meg jelszavát és kattintson a „Confirm” mezőre.  

7. Várja meg, míg a gép csatlakozik hálózatához, majd amennyiben szeretné, változtassa meg a készülék 

elnevezését, válasszon hozzá szobát, majd kattintson a „Completed” mezőre. 

A gép applikációval történő beállítása 

Az applikáció telepítése, valamint a sikeres regisztráció után, a készülék központi beállításai elérhetővé 

válnak. 

Az idő és az illaterősség beállításához kattintson a kijelzett értékekre a főoldalon, a további időzítések és 

illaterősség beállításához a fekete körben a „+” jelzésre kell kattintani. 

Az alsó sorban található „Lakat” ikonra kattintva tekintheti meg a gép aktuális jelszavát. 

A jobb alsó sarokban található ikonra kattintva pedig a gép aktuális illatanyag szintje látható. 

A jobb felső sarokban található ikonra kattintva a készülék legfontosabb információit és beállításait 

tekintheti meg, valamint módosíthatja azokat. (Név, Hely, Hálózat, Megosztás, Információ, Törlés) 

A gép beállításainak felhasználók közötti megosztása 

A gép megosztása után az a főmenüben, a „Received share device” menüpontban fog megjelenni. A 

megosztott gépet így már más felhasználók is, bár korlátozott funkcionalitással, de üzemeltetni tudják 

majd (kikapcsolás-bekapcsolás-idő intervallum beállítás). Annak érdekében, hogy más felhasználók is 

teljeskörűen kezelni tudják, és minden funkciót elérhessenek, a „Family Member” funkciót kell igénybe 

venni. 

1. Kattintson a főoldalon a „Family” ikonra a jobb felső sarokban. 

2. Kattintson a beállítani kívánt családra és válassza az „Add Member” lehetőséget. 

3. Adja meg a felhasználó adatait, és az adminisztrátori funkciók eléréséhez jelölje be a „Set as 

administrator” funkciót. 

Az illatanyagtartály cseréje / újratöltése 

1. Az óramutató járásával ellentétesen nyissa ki a készülék tetején található zárat a készülékhez tartozó 

kulccsal. 

2. A porlasztófej csatlakoztatása körül az alumínium tetőt két kézzel, kattanásig nyomja le, majd engedje 

el. 

3. Fogja meg kézzel az alumínium tetőt és vegye ki függőlegesen a tartály egységét. 

4. Az illatanyagtartályt az óramutató járásával megegyezően tekerje le a porlasztó fejről. Illatanyag az 

illatanyagtartályba, a porlasztó fej letekerése után tölthető. 



5. Miután ez megtörtént, és a porlasztófej is visszakerült a tartályra, a 2. pontot megismételve a tartály 

visszahelyezhető. 

6. Az egység visszaillesztése után a készülék tetején lévő zárat az óramutató járásával megegyezően zárja 

vissza. 

Fali installáció 

A. 

1. A termék csomagolásában található fali konzolt a csavarokkal szerelje fel a falra.  

2. A készülék hátulján található erre a célra kialakított lukakra a készülék felakasztható. 

B. 

Légkezelő rendszerhez történő csatlakoztatás során a gépet, egy flexibilis PVC tömlővel, a legkezelő 

berendezést és annak szűrőjét követően, annak csatornájába szükséges egy a PVC tömlőnek megfelelő 

méretűre fúrt lukon keresztül bevezetni és rögzíteni. 

 

Paraméterek 

Teljesítmény 8 W Áramellátás DC 12 

Súly 3.6 kg Kapacitás 300-1000 nm2 

Karakterisztika WIFI kapcsolat, APP vezérlés Méret 287.5 x 87 x 232 mm 

Olaj kapacitás 500 ml Porlasztás 0.3-1.8g/h 

 

Koncentráció és fogyasztás 

Fokozat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Működési 
idő (mp) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Szünet 
(mp) 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Porlasztás 
(g/h) 

0.18 0.36 0.54 0.72 0.9 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 

 

 


