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 معرفى
 

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

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

بصورت خودکار روشن و خاموش مى شود 
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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 محکم بودن شیر تخلیه دستگاه و بسته بودن درب پشت آن 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.. 

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، به کمک 

قیف مخصوص رایحه را به آرامى درون مخزن دستگاه بریزید و از سرریز شدن مخزن اکیداً خوددارى 

نمایید.
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 بخش هاى مختلف دستگاه 

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

ریموت کنترل دستگاه شامل 11 کلید کاربردى به شرح زیر است : 
کلید power : روشن / خاموش دستگاه

Menu : ورودى به صفحه تنظیمات دستگاه ( زمان روش و خاموش بودن : عادى/ توربو، میزان عصاره باقى 

و  روز  تنظیمات  اتوماتیک،  نیمه   / اتوماتیک  مد  مانده، 
ساعت)

Prog : ورود به صفحه برنامه ریزى هفتگى

Menu/Prog حرکت رو به جلو در داخل : (Forward )

Menu/Prog حرکت رو به عقب در داخل : ( Back)

Status : نمایش تنظیمات کلى دستگاه  

نیمه  بصورت  ساعت  سه  کارکرد  فرمان   :  3Hours

اتوماتیک
Ok : ثبت تنظیمات

Cancel : عدم ثبت تنظیمات

(Up) : باال بردن عدد در تنظیمات و یا عالمت گذارى آنها

برداشتن  یا  و  تنظیمات  در  عدد  آوردن  پایین   :  (  Down)

عالمت در آنها

شرح LED هاى روى دستگاه خوشبو کننده
 

Power : روشن بودن آن به معناى روشن بودن دستگاه است.

Motor : نشانگر کارکرد بخش مرکزى دستگاه.

Turbo : نشان مى دهد که دستگاه در مد توربو در حال کار است.

Tank-Empty : هشدار دهنده خالى بودن مخزن 

Power

Prog

3 HoursStatus

OK Cancle

Menu

UP

Down

Forward

Back
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راه اندازى و تنظیمات  

با اتصال دستگاه به پریز برق، دستگاه شروع به کار نمى کند. براى روشن کردن آن از کلید power روى 
ابتدایى  تنظیمات  شود.  مى  روشن  آن   LCD صفحه  و  دستگاه  کلید،  این  زدن  با  کنید.  استفاده  ریموت 
بصورت  روز،  طول  در  دستگاه  وضعیت  این  باشد. در  و 6 دقیقه خاموش مى  کارخانه، 4 دقیقه روشن 
مداوم این برنامه را تکرار خواهد کرد. نحوه تنظیم زمان روشن / خاموش دستگاه در بخش تنظیمات آمده 

است. 

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

قابل تنظیم است.

مد عادى
با فشار دادن کلید Menu وارد صفحه تنظیمات مى شوید :ض

در این صفحه نحوه کارکرد دستگاه در حالت عادى تنظیم مى شود.
در اینجا مشاهده مى شود که عدد باالیى در حال چشمک زدن است. با کلید هاى Up و Down مى توان 
مقدار آنرا تغییر داد. این عدد مربوط به میزان روشن بودن عطر افشانى است. این عدد مى تواند بین 1 

تا 6 باشد.
جهت تغییر زمان خاموش بودن، الزم است تا کلید Forward فشرده شود. محدوده تغییرات زمان خاموشى 

از 06 تا 59 دقیقه مى باشد که با کلید هاى Up و Down قابل تنظیم است 
پس از انجام تغییرات مورد نظر با فشردن کلید ok تنظیمات ذخیره شده و به مرحله بعدى یعنى منوى مد 

توربو خواهیم رفت. 

مد توربو 
 کارکرد مد توربو مربوط به زمانى است که نیاز دارید دستگاه با قدرت بیشترى کار کند. در این وضعیت 

محدوده روشن بودن بین 1 تا 15 دقیقه و مدت زمان خاموش بودن عطر افشانى بین 6 تا 59 دقیقه 
است. در این مد نیز، تغییرات مورد نظر با زدن کلید ok ذخیره مى شود

 با ورود به صفحه تنظیم حجم مخزن، با وارد کردن حجم عصاره تزریق شده به مخزن دستگاه، خوشبو کننده 
مجددا شروع به کار مى کند.

 نحوه کارکرد عادى

دقیقه روشن 4

دقیقه خاموش6

نحوه کارکرد توربو

دقیقه روشن 5

دقیقه خاموش7
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اتوماتیک و نیمه اتوماتیک
در این صفحه، وضعیت عملکرد دستگاه تعیین مى شود. انتخاب بین مد هاى 
اتوماتیک و نیمه اتوماتیک با استفاده از کلید هاى Up و Down قابل انجام 

است. 
وضعیت نیمه اتوماتیک، کارکرد، خوشبو کننده در طول 24 ساعت بر  در 
اساس زمان روشن / خاموش بودن انتخابى شما عمل مى کند. بطور مثال 
اگر 2 دقیقه روشن و 6 دقیقه خاموش را انتخاب نموده باشید، این دستور 

در طول 24 ساعت اعمال خواهد شد.
در وضعیت اتوماتیک، کارکرد دستگاه بطور مداوم نبوده و تنها در بازه هاى زمانى تعریف شده خواهد بود. 
انجام  از  پس  شوند.  مى  معین  هفتگى  ریزى  برنامه  تنظیمات  بخش  در  که  شما،  دلخواه  به  هایى  برنامه 

تغییرات، در این مرحله نیز با فشردن کلید ok تنظیمات ذخیره خواهد شد.

تنظیم ساعت و روز
در این بخش، با استفاده از کلید هاى Up /   Downو Forward /Back  ساعت و روز دستگاه تعیین مى 

شود. تعیین دقیق این تنظیمات در وضعیت اتوماتیک اهمیت فراوان پیدا مى کند.
نکته مهم : در صورتیکه مایل هستید خاموش و روشن بودن دستگاه در اختیار شما باشد، وضعیت را در 
حالت نیمه اتوماتیک قرار دهید. در این صورت با روشن شدن خوشبو کننده، دستگاه شروع به کار کرده 
و زمان تنظیم شده در منوى مد عادى را در طول 24 ساعت اجرا مى نماید. ولى اگر زمان هاى مشخصى در 
طول روز یا هفته براى استفاده از دستگاه مد نظر دارید، مى توانید طبق برنامه ریزى هفتگى مد اتوماتیک 

عمل کنید. 

برنامه ریزى هفتگى 
با فشردن کلید Prog به صفحه زمان عطر افشانى وارد شوید

در این بخش پنج برنامه قابل ثبت است. با استفاده از کلید Prog مى توان برنامه بعدى را انتخاب نمود

اتوماتیک

نیمه اتوماتیک

تنظیم ساعت و روز

9:56دوشنبه

زمان عطر افشانى
برنامه 1
از ساعت

یکشنبهشنبه
جمعهپنجشنبه

سه شنبهدوشنبه
چهارشنبه

00:00 تا00:00

توربوعادى
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حال  در  نمایشگر  روى  بر   « عادى   » کلمه  روبروى  عالمت  که  شود  مى  مالحظه  بخش  این  به  ورود  از  پس 
چشمک زدن است. با کلید Up و Down مى توان وضعیت آنرا تغییر داده و حالت توربو را انتخاب نمود. 

براى تنظیم ساعت برنامه مورد نظر کلید Forward را روى ریموت فشار دهید.
نکته : در هر مرحله از تنظیمات از کلید Forward براى حرکت به جلو و از کلید Back براى بازگشت به 

عقب استفاده کنید. 

 مثال : فرض کنید مى خواهیم برنامه اى به دستگاه بدهیم که از راس ساعت 7:30 تا 8 عطر افشانى کند. 

بدین منظور در صفحه زمان عطر افشانى باید اعداد ذکر شده به درستى ثبت شوند. این اعداد به کمک 
کلید هاى Up و Down قابل تغییر هستند. پس از ورود ساعت شروع و خاتمه عطر افشانى، مى توانید روز 
هاى  با کلید  هفته  روزهاى  تنظیمات  بخش  تنظیم کنید.  خاص را  ساعت  در این  افشانى  عطر  براى  دلخواه 

Back و Forward فعال شده و با کلید up و Down قابل انتخاب و عالمت زدن هستند. 

این  رفت.  شماره 2  برنامه  به  و  نمود  ذخیره  را  شده  وارد  برنامه  توان  مى   ok کلید از  استفاده  با  اکنون 
برنامه نیز مانند برنامه شماره 1 قابل تنظیم است. به همین ترتیب با ذخیره هر برنامه بوسیله کلید ok به 

برنامه بعدى مى روید. 
 نکته مهم : براى کار کردن صحیح و دقیق برنامه ریزى هفتگى، حتما باید ساعت و روز هفته در دستگاه 

تنظیم شده باشد. 

نکته مهم : براى آنکه دستگاه طبق برنامه ریزى هفتگى شروع به کار کند، باید وضعیت تنظیم شده در مد 
اتوماتیک باشد.

نکته : براى اطالع از ساعت، روز، وضعیت مد، دما و حجم عصاره باقى مانده از کلید Status استفاده کنید. 

زمان عطر افشانى
برنامه 1
از ساعت

یکشنبهشنبه
جمعهپنجشنبه

سه شنبهدوشنبه
چهارشنبه

08:00 تا07:30

توربوعادى

اتوماتیک

نیمه اتوماتیک

یکشنبه

اتوماتیک
 سى سى199 

13:27

250
C
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تنظیم به مدت 3 ساعت

در صورتیکه بصورت ضرورى و در خارج از بازه هاى زمانى تنظیم شده در مد اتوماتیک، نیاز به عطر افشانى 
داشته باشید، مى توانید با استفاده از مد  3hours بصورت نیمه اتوماتیک و به مدت سه ساعت خوشبو 

کننده را فعال کنید. این وضعیت با زدن کلید  3hours قابل تنظیم است.
بعد از پایان این 3 ساعت دستگاه به حالت اتوماتیک برگشته و طبق برنامه ریزى هفتگى تنظیم شده به 

کارش ادامه مى دهد. 

نکته مهم : چنانچه مایل باشید قبل از 3 ساعت دستگاه را به وضعیت کارى اتوماتیک برگردانید، مى توانید 
با استفاده از کلید Menu و ورود به بخش اتوماتیک/ نیمه اتوماتیک، مد اتوماتیک را انتخاب کنید.

مشخصات فنى

اطالعات فنى

مساحت تحت پوشش

مصرف انرژى

ابعاد

 وزن دستگاه

حجم مخزن اسانس

 زمان پوشش دهى

برنامه پذیرى

پنل دیجیتال

فن پخش اسانس

تنظیم شدت

کنترل از راه دور

LCD نمایشگر 

EA5000

3000

30

50*25*25

9

500

کمتر از 5 دقیقه

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

در هوا ساز 5000

واحد

متر مکعب 

وات 

سانتى متر

کیلوگرم

سى سى

دقیقه

-

-

-

-

-

-
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سواالت متداول

سوال 1) عطر و رایحه، داخل دستگاه ریخته شده اما هنوز LED مربوط به Tank-Empty روشن است و 
دستگاه عطر افشانى نمى کند. چه باید کرد؟

پاسخ : پس از ریختن رایحه در مخزن توسط قیف مخصوص از دریچه ورودى، باید به تنظیمات منو رفته و 
باشد،  اتوماتیک  نیمه  وضعیت  در  دستگاه  اگر  نمود.  وارد  را  رایحه  حجم  و  مخزن  ظرفیت  به  مربوط  عدد 
بالفاصله شروع به کار مى کند. اما اگر در مد اتوماتیک باشد در زمان برنامه ریزى شده شروع به کار خواهد 

نمود. 

سوال 2 ) روشن شدن LED مربوط به Turbo به چه معنى است؟
پاسخ : در قسمت برنامه ریزى هفتگى مد توربو انتخاب شده است. 

سوال LED ( 3 مربوط به motor خاموش شده ولى فن دستگاه هنوز کار مى کند، علت چیست؟
پاسخ : فن دستگاه بطور همزمان با موتور روشن مى شود. وقتى که موتور خاموش مى شود، فن به مدت 

چند دقیقه به کارش ادامه داده و سپس خاموش مى گردد.
سوال 4 ) چگونه مى توان از وضعیت عادى و توربو بطور همزمان استفاده نمود.

پاسخ : در دفاتر یا اداراتى که در ساعات اولیه کارى تعداد مراجعین کم است ولى در ساعات نیم روز و در 
ساعت پیک کارى تعداد مراجعین زیاد مى شود، میزان رایحه مورد نیاز براى خوشبو کردن بسته به ساعت 
متفاوت است. در این محیط ها مى توان دستگاه را به گونه اى تنظیم کرد که در ساعات خلوت در وضعیت 

عادى و در ساعات شلوغ در وضعیت توربو کار کند. براى این منظور دستورات زیر را انجام دهید :
-ابتدا دستگاه را در وضعیت اتوماتیک قرار داده و سپس برنامه اول عطر افشانى را در وضعیت عادى 

انتخاب کنید و ساعات مورد نظر جهت میزان عطر افشانى کمتر ( ساعات خلوت) را وارد نمایید.
توربو  را  وضعیت  برنامه  این  در  شوید.  افشانى  عطر  دوم  برنامه  وارد  و  کرده  ذخیره  را  برنامه  سپس   -

انتخاب کنید و ساعات مد نظر جهت میزان عطر افشانى بیشتر ( ساعات شلوغ) را وارد نمایید. پس از ذخیره 
این برنامه از منو خارج شوید.

-در این وضعیت دستگاه در ساعات خلوت و شلوغ طبق یک برنامه و روش متفاوت عمل مى نماید. 

- زمان روشن و خاموش بودن دستگاه در هریک از مد هاى عادى و توربو را در منو مطابق توضیحات قبلى 

تنظیم کنید.

سوال 5 ) آیا براى شارژ مجدد دستگاه مى توان از رایحه دیگرى بهره برد؟ آیا بوى رایحه ها با یکدیگر 
ترکیب نمى شود؟ 

و  کرده  باز  را  تخلیه  شیر  ابتدا  عطر،  تعویض  به  تصمیم  هنگام  یا  مخزن  داخل  عطر  اتمام  از  پس   : پاسخ 
درپوش را خارج نمایید. سپس یک لیوان آب جوش از قسمت ورودى عطر به داخل دستگاه ریخته تا مخزن 
به خوبى شسته شود. سپس درپوش و درب جدید را در محل قرار دهید. اکنون مى توانید با تخلیه شدن 

آب جوش، عطر جدید را با قیف مخصوص از قسمت ورودى عطر به داخل بریزید.
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