
Nastavenie hesla

Ak zabudnete heslo, stlačte prosím resetovacie tlačítko  a heslo sa nastaví na .

Resetovacie tlačítko sa nachádza na Bluetooth module. Použite prosím spinku a zatlačte 

ňou do malého otvoru .

Spotreba Údržba prístroja
Zariadenie potrebuje údržbu vo forme čistenia

ak nastane jedna zo situácií:

. Potrebujete dokonale odstrániť zvyšky predošlého

aroma oleja pri výmene vône.

. Prúd vône vychádzajúci z atomizačnej 

hlavice slabne.

POSTUP:

. Vyahnite z prístroja atomizačnú hlavicu, yberte

nádobu na olej a vyleje zvyšok aroma oleja.

. Naplňte nádobu liehom, inšalujte naspäť 

a spuste zaradenia min. na  minút.

. Odstráňte zbyok liehu a vyverajte ndobu aj

atomizačnú hlavicu.

Upozornenie

Poruchy a ich riešenie
Zariadenie nevypúšťa vôňu:

- skontrolujte nastavenie pracovných období

- skontrolujte či zariadenie nie je v stave “Pauza”

- vzduchová pumpa môže byť poškodená, vymeňte ju za novú

- skontrolujte či nie je uvoľnená, upchatá hadička v nádobe na olej

Slabý prúd vône:

- atomizačná tryska môže byť zanesená, vykonajte úrdžbu (lieh)

- skontrolujte tesnenie činie vypadnuté, vymeňte za nové

- skontroluje či nie je uvoľnená, upchatá hadička v nádobe na oej

Vyliaty olej:

- skontrolujte či nie je uvoľnená nádob na olej

- skontrolujte tesnenie či nie je uvoľnené alebo poškodené

Olej vyprskujte:

- atomizačná tryska je poškodená, vymeňte ju za novú

- zariadenie je naklonené,udržujte ho vo zvislej polohe

Veľký hluk:

-vzduchová tryska je uvoľnená, nasaďte ju naspäť

- aomizačná tryska je poškodená, vymeňte ju za novú



Obsah balenia

nádoba

na olej

elektrický 

adaptér

manuál Bluetooth

modul

Balenie obsahuje aj sadu na montáž do vzduchotechniky 

(šróbovací konektor, hadička, tesniaca páska). V prípade, že budete 

zariadenie používať vo vzduchotechnike, postupujte podľa 

priloženého montážneho návodu.

Parametre:
Model:  Big Tower

Rozmery: x  (podst. ) mm

Objem nádoby: ml

Hmotnosť: , kg

Pokrye: do  m

Napájanie: W

Výkon: DC V

Udržujte zariadenie vo zvislej polohe !!!

Naklonenie prístroja môže spôsobiť vytečenie aroma oleja

a poškodenie okolitých povrchov.


