
 

Bekapcsolás és Kikapcsolás 

Csatlakoztassa a készüléket 12 V-os 1A/2A tápegységhez, majd kapcsolja be a gépet az „ON” gomb 
megnyomásával. Rövid sípoló hang után megjelenik a képernyőn az idő és az erősségi fokozat. 
Kikapcsoló „OFF” gomb megnyomása. Áramtalanításhoz húzza ki a tápegységből a készüléket. 

Zárolás és feloldás 

Amennyiben bekapcsolás után 30 másodpercen belül nem történik művelet, a gép automatikusan 
lezár. A kijelző feloldásához érintse meg és tartsa lenyomva a „SET” gombot 5 másodpercig. 

Aktuális nap és idő beállítása  

Érintse meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a „SET” gombot, a sípoló hangig, majd nyomja a 
felfelé nyíl jelzést a nap kiválasztásához, majd a lefelé nyíl gombbal tud lépni a napokról az idő 
egységekre, valamint az idő egységek között tud váltani.  Az idő beállításánál szintén a felfelé 
gombbal változtathatja az időt, és a lefelé gombbal tud lépni a következő időegységre. Beállítás után 
nyomja meg az „ENT” gombot a megerősítéshez.  

Ventilátor kapcsoló 

Érintse meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a felfelé nyíl gombot a sípoló hang megszólalásáig. A 
ventilátor bekapcsol. 

Érintse meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a lefelé nyíl gombot a sípoló hang megszólalásáig. A 
ventilátor kikapcsol. 

Üzemi napok beállítása 

Nyomja meg a „SET” gombot egyszer a napok beállításához, érintse meg a lefelé nyíl gombot, mellyel 
a napok között tud váltani, és a felfelé nyíllal tudja ki-/bekapcsolni, hogy mely napokon üzemeljen a 
gép. Állítsa be a működési napokat, a Szombat és Vasárnapot tetszés szerint ki- és bekapcsolhatja, 
majd „ENT” a megerősítéshez.  

Szórási idő beállítása 

Nyomja meg a „SET” gombot kétszer, az 1. üzemidő beállításához, majd érintse meg a „SET” gombot 
újra, hogy átlépjen a következő, 2. üzemidő periódusra. Összesen 5 üzemidő periódus állítható be.   

Válasszon ki egy üzemidő periódust, érintse meg a lefelé nyilat, mellyel lépegethet az egységek 
között, felfelé nyíllal beállítja a számokat, a beállítás befejezése után nyomja a „SET” gombot, a 
következő munkaidő periódusra lépéshez vagy „ENT” gomb a véglegesítéshez.  

Megjegyzés: az alapértelmezett beállítás az első üzemidőnél 07:00 és 21.00 óra között van minden 
nap, a többinél 00:00 az üzemidő.  

Szórási fokozat beállítás 

A szórási koncentrációnak 10 fokozata van, nyomja a felfelé nyilat a fokozat növeléséhez és a lefelé 
nyilat csökkentéshez.  

Gyári visszaállítás (reset) 

„ENT” gomb 5 másodperces nyomva tartásával reseteljük a készüléket, mellyel az alapértelmezett 
beállítás lép érvénybe újra. (helyi nap: Vasárnap, helyi idő: 12:00, Üzemi napok: Minden nap, 
Üzemidő 1: 07:00 – 21:00) 

Info: info@scent-elements.com 


