
دفترچه راهنماى
دستگاه خوشبو کننده هوا

EA200Model



EA200Model

Scenario

Power

Program

Down

Air Freshener

Up

Scenario

Power

Program

Down

Air Freshener

Up



فهرست

معرفى 

اطالعات اولیه 

نصب دستگاه

بخش هاى مختلف دستگاه

راه اندازى و تنظیمات

 مشخصات فنى

1

2

2

3

 4

4



 معرفى
درباره دفترچه راهنما

این دفترچه راهنما حاوى اطالعات مهم براى افرادى است که قصد استفاده از دستگاه را دارند و با هدف 
اطمینان از کارکرد مناسب تجهیزات طراحى گردیده است. دفترچه راهنما به منظور آشنایى با نکات نصب 
و راه اندازى و همچنین نگهدارى از دستگاه ارائه شده است. لطفا قبل از استفاده از دستگاه، براى مطالعه 
دفترچه راهنما وقت صرف کنید. این توضیحات شما را قادر مى سازد تا از امکانات این سیستم به سادگى 

بهره مند شوید. 

معرفى اجمالى

این  باشد.  مى  هوا  کننده  خوشبو  هاى  دستگاه  ترین  پیشرفته  از  اید،  نموده  خریدارى  که  دستگاهى 
دستگاه تماما در داخل کشور تولید شده است. مکانیزم دستگاه کامال ایمن، بدون آلرژى زایى و با حفظ 
کامل خواص عصاره مورد استفاده مى باشد. این دستگاه پس از تنظیم اولیه، همان تنظیمات را ذخیره مى 

نماید.
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اطالعات اولیه

قطعات زیر در جعبه دستگاه موجود هستند: 

پس از نصب نهایى دستگاه در محل مورد نظر، اقدام به شارژ رایحه دستگاه کنید.

از بسته بودن درب پشت دستگاه اطمینان حاصل کنید.

فنى  واحد  با  مشاهده  صورت  در  و  گرفته  جدى  را  رایحه  نشت  دستگاه،  اندازى  راه  و  نصب  مراحل  در 

شرکت تماس بگیرید. 

نصب دستگاه

بهترین مکان نصب دستگاه جایى است که خوشبو کننده حداکثر فاصله را از درب ها، پنجره ها و دستگاه 

هاى هواکش دارد. البته این دستگاه را مى توان روى دیوار نصب نمود. 

توصیه مى شود پریز برق مجزا در نزدیکترین فاصله نصب دستگاه و دور از دسترس دیگران تعبیه گردد. 

براى نصب خوشبو کننده ابتدا باید دستگاه را از کارتن بیرون آورده و در محل مناسب قرار دهید.

شارژ عطر 
پس از نصب دستگاه و اتصال آن به پریز برق، از دریچه ورودى که در پشت دستگاه تعبیه شده، رایحه 

را به آرامى درون مخزن شیشه اى دستگاه بریزید.
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 بخش هاى مختلف دستگاه 

این دستگاه داراى صفحه تعیین وضعیت، یک صفحه نمایش و یک ریموت کنترل است. تمامى بخش هاى 
عملکردى و تنظیمات دستگاه بوسیله ریموت کنترل مى شود. توضیحات اجمالى در مورد کلید هاى ریموت 

کنترل دستگاه شامل 5 کلید کاربردى به شرح زیر است :

power : روشن / خاموش دستگاه

Program : ورود به صفحه تعیین وضعیت

Scenario : حالت پاشش رایحه

UP: تغییر وضعیت منو

Down: تغییر وضعیت منو
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Normal : حالت عادى

Economy : زمان پاشش عطر

نصف مى شود.
Turbo : زمان پاشش عطر دو

برابر مى شود.  



راه اندازى و تنظیمات  

با اتصال دستگاه به پریز برق، دستگاه شروع به کار نمى کند. براى روشن کردن آن از کلید power روى 
ریموت استفاده کنید. با زدن این کلید، دستگاه و صفحه تعیین وضعیت آن روشن مى شود. تنظیمات 
ابتدایى کارخانه، 1 دقیقه روشن و 5 دقیقه خاموش مى باشد. در این وضعیت دستگاه در طول روز، 
بخش  در  خاموش دستگاه   / زمان روشن  تنظیم  نحوه  کرد.  تکرار خواهد  را  برنامه  این  بصورت مداوم 

تنظیمات آمده است. 

تنظیمات زمان روشن و خاموش بودن دستگاه
اگر به هر دلیل (کم یا زیاد بودن عطر افشانى) ، نیازمند تغییرات در تنظیمات ابتدایى دستگاه هستید، 
مى توانید با فشار دادن کلید Program وارد تنظیمات شوید. در این منو عطر افشانى به میزان دلخواه قابل 

تنظیم است.
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آدرس دفتر مرکزى : تهران، باالتر از میدان ولى عصر، کوچه دانش کیان، پالك 17، طبقه اول

تلفن : 021-87184
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