
 دستگاه خوشبو کننده هوشمند

AT-150 

 ایمن         موثر       کم مصرف        دوستار محیط زیست 
AROMATONE 

A R O M A    d I f f u s e r 

 

 
 



 دستورالعمل استفاده          

شان میدهد.پس از اتصال به برق ال سی دی دستگاه روشن شده و زمان پکن را ن①  

روزهای هفته از دوشنبه تا یکشنبه بر روی ال سی دی نمایش داده میشود.②  

ابتدا ظرف مخصوص روغن را تا خط نشانگر پرنمایید سپس دستگاه را به برق    برای راه اندازی دستگاه③ 
نمایید.ری روغن را به دستگاه متصل و پس از ان بط ه و تنظیمات دستگاه را انجام دهیدمتصل نمود  

درصورت نیاز برای پر کردن روغن ابتدا دستگاه را از برق جدا کرده و پس از پر کردن ظرف روغن  ④
   را به دستگاه متصل کنید. مجددا بطری 

 تنظیمات هوشمند دستگاه 

 
 



دوره زمانی) ایونت( را دارا میباشد یعنی میتوان آنرا بر اساس نیاز برای   5قابلیت تنظیم برای این ماشین 
صبح   8:05ن مثال روز شنبه از روزهای هفته و ساعت کاری روزانه از دوشنبه تا یکشنبه تنظیم نمود) بعنوا 

یا   هفته تنظیم نمود ونوال برای تمام روزهای شب و به همین م 22:00صبح تا   009:و یکشنبه از  21:15تا 
مثال جمعه دستگاه خاموش باشد برای روز تعطیل که دستگاه میبایست خاموش باشد کافیست ساعت شروع  

 و خاتمه کاری دستگاه یکی باشد.

 در زیر نمایشگر ال سی دی  چهار دکمه قرار دارد که تنظیمات دستگاه توسط این چهار دکمه انجام میشود.

[MODE]           [SET]            [UP]          [DOWN]   

 

[MODE] 

زمان /پنج گروه ودوره زمانی/ دوره کارکرد و توقف  /و شامل این دکمه برای انتخاب نوع تنظیمات میباشد 
ثانیه دستگاه به  10و در صورت فشردن این دکمه برای  میباشد دستگاه / مقدار و درصد اسپری رایحه 

 تنظیمات کارخانه بر خواهد گشت . 

[SET] 

با این دکمه قادر خواهید بود تنظیمات مورد نظر که شامل زمان / روزهای کاری ومقدار درصد اسپری   
   دستگاه قفل و یا باز خواهد شد.ثانیه نگه دارید  10. در صورتیکه این دکمه را برای  رایحه را انتخاب نمایید

 

[UP] 

تغییر دهید. یا انتخاب کرده اید را اضافه و ست با فشردن این کلید میتوانید مقدار تنظیماتی را که با کلید   

[DOWN] 

  ویا تغییر دهید.انتخاب کرده اید را کم   ست تنظیماتی را که با کلید  مقدار با فشردن این کلید میتوانید

دستگاه   زمان   نمودن تنظیم    



انرا به   داونو   آپ   /ست زمانیکه دستگاه را روشن میکنید زمان پکن نمایش داده خواهد شد که با کلید 

عدد ساعت چشمک زن شود  را یک مرتبه فشارداده تا   ستساعت ایران تغییر میدهید.برای این کار ابتدا کلید  

را فشارداده تا    ستانرا به ساعت ایران تغییر میدهید و سپس برای بار دوم کلید  داون یا  آپ   یدو بعد با کل

عدد دقیقه را به زمان ایران تغییر    داون یا   آپ یدو به منوال قبلی با کلعدد مربوط به دقیقه چشمک زن شود 

  داون و  آپ را فشارداده تا نشانگر روزچشمک زن شود وروز را هم با کلید  ستمیدهید و پس از ان کلید  

ایران ذخیره شود.  را میزنیم که ساعت و روز  مود میزان میکنیم و بعد دکمه    

 تنظیم زمان کارکرد ماشین 

  1را فشار داده در این حالت زمان شروع اولین دوره کاری نشان داده خواهد شد ) ایونت  مودیک بار کلید   •

ساعت   داون و یا   پآ را فشار داده تا ساعت شروع کار چشمک زن شود وبا کلید   ست کلید( سپس  اون

انتخاب و با  میتوان دقیقه شروع کار ماشین را  ست  مورد نظر خودمان را انتخاب کرده و با فشردن مجدد

روزهای شروع کاری چشمک زن  ست به دقیقه مورد نظر تغییر داد وبا فشردن مجدد کلید  داونیا  آپ  کلید
.روز مورد نظر خود را انتخاب  کنید داونو   آپ میشود که میتوان با   

دوره اول کاری   زمان خاتمه کاری دستگاه برای را فشار داده که ال سی دی مود  کلید برای بار دوم سپس • 

میتوانید ساعت و دقیقه  داون یا   آپو   ست   آف ( که مجددا با فشردن کلید 1) ایونت   را نشان خواهد دهد
.مورد نظر برای خاموش شدن دوره اول کاری را بر اساس نیاز خود انتخاب کنید   

ت ال سی دی درصد اسپری رایحه برای دوره اول کاری  را فشار دهید در این حال مود برای بار سوم کلید   •
تغییر دهید. %95تا  %5میتوانید درصد مورد نظر خود را از  داون و   آپکه با کلید را نشان خواهد داد   

  200از  %5 تنظیم میکنید یعنی %5تگاه را روی ثانیه میباشد زمانی که شما دس 200) سیکل کاری دستگاه 
خاموش خواهد بود و دو مرتبه همین  را ثانیه بعدی   190ثانیه میباشد ماشین کار کرده و  10ثانیه که معادل 

ثانیه عطر   190تنظیم شده باشد دستگاه برای  %95اگر دستگاه روی  سیکل تکرار خواهد شد و یا بطور مثال 
تا زمانی که بعنوان   و این سیکل رار خواهد شدثانیه خاموش بوده و مجددا این سیکل تک 10اسپری کرده و 

(  .باشد ادامه دارد خاتمه زمان کار روزانه انتخاب شده  



 

شروع   برایدوره زمانی مختلف برای تمام روزهای هفته و ساعات مختلف  5به همان منوال فوق میتوانید تا 
توجه داشته باشید در خارج از ساعات کاری انتخاب شده ماشین خاموش  .و خاتمه کار ماشین انتخاب نمایید 

  روز بعدی  که برای  طع برق نخواهد بود و دستگاه بطور خودکار برای ساعت کاریبه ق د و نیازیخواهد بو
روشن خواهد شد.  انتخاب کرده اید   

: نکته مهم    

بعنوان مثال یک دوره کاری  های کاری و ساعاتی که انتخاب میکنید تداخل نداشته باشید دقت کنید تا در روز
دوره کاری دیگر برای روز یکشنبه از   و یک 20:30تا   8:10انتخاب کرده اید برای شنبه و یکشنبه از ساعت 

کار نخواهد کرد  در این صورت برنامه ریزی شما  برای یکشنبه تداخل ساعتی دارد و دستگاه  19:20تا  7:00
 لطفا حتما به این نکته توجه داشته باشید.

 

 تمییز کردن دستگاه 

  %95دستگاه را روی طفا برای هر دوماه دستگاه را از روغن خالی کنید و داخل ظرف مقداری الکل ریخته و ل
روغن پر کنید و  دقیقه کار کرده و سپس الکل را خالی کرده ومجدد از  10تا  5تنظیم کرده و اجازه دهید برای 

 راه اندازی کنید.

 خدمات وارانتی 

.وارانتی شامل کلیه دستگاه ها میباشد ©  

.میباشند که این سرویس شامل تعمییرات و تعویض قطعه می باشد ماه وارانتی  12کلیه دستگاه ها دارای  ©  

. برای ارایه سرویس وارانتی وجود فاکتور خرید الزامیست ©  

رد زیر شامل خدمات وارانتی نمیباشند موا  

.ایجاد شده باشند یخرابی و مشکالتی که در اثر حادثه و آتش سوز •  

.خرابی در اثر استفاده ناصحیح •  



. در صورتیکه تعمییرات توسط افراد دیگر غیر از تکنسین های ما انجام شده باشد •  

ایه فاکتور خرید. در صورت عدم ار •  

در صورتیکه دستگاه برای مدت طوالنی توسط الکل تمیز نشده باشد. •  

. ماشین یا قطعات متعلق به شرکت ما نباشد •  

ز خواهید شد. انجام خدمات تعمییرات و تعویض قطعات شارماه دوره وارانتی برای  12پس از اتمام   

 

 

 

         

 

 

 


