
Instrukcja obsługi Aroma 
Steamer Mini

А – Zegar 

B – Włączony 

C – Wyłączony 

D – Pauza 

E – Licznik spryskiwania 

F – Żywotność 

G – Wymiana baterii 

H – Tryb auto 

I – Tryb 24h 

J – Tryb demonstracyjny 

K – Sygnalizator wymiany butelki z aerozolem 

L – Godzina 

M – Minuta 

N – Sekunda 

INSTALACJA: 

Otworz przednią pokrywę dyspensera. Przednia 

część urządzenia jest zamocowana na innej 

cześci umieszczonej tuż pod nią. 

1. Postaw bądź powieś urządzenie 2,20 metrów

nad podłogą.

2. Dla optymalnego poziomu aromatyzacji nie

trzymaj urządzenia w pobliżu otwartych

drzwi, okien bądź wyciągów.

3. Trzymaj urządzenie z dala od ludzi, zwierząt i

jedzenia.

4. Trzymaj urządzenie z dala od światła

słonecznego a także innych urządzeń

produkujących ciepło.

5. Trzymaj z dala od dzieci.

FUNKCJE 

1. TRYB AUTO (do zaprogramowania):

możliwość ustawienia czasu pracy (godzina

włączania i wyłączania urządzenia)

2. DŁUGOŚĆ PAUZY: możliwość ustawienia

długości czasu pauzy od 1 do 99 minut

3. Zasilanie bateriami: 2 baterie AA

4. Zintegrowany system zamykania

zabezpiecza butelkę areozolu

5. Urządzenie przyjazne środowisku; wykonane

z polipropylenu

6. Wyświetlacz informujący o wymianie bateri.

7. Wyświetlacz informujący o wymianie butelki z

aerosolem.



Dostępne programy: 

1. Ustaw godzinę.

2. TRYB AUTO: Urządzenie zaprogramowane

jest na pracę od 08.00 do 17.00 – pauza 10

minut

3. TRYB 24H: urządzenie pracuje 24h. Pauza 10

minut.

TRYB AUTO: 

1. Wciśnij SET a napis CLOCK pojawi się na

wyświetlaczu.

2. Ustaw godzinę.

3. Wciśnij SET po chwili napis ON/OFF pojawi się

na wyświetlaczu. Teraz ustaw czas pracy

urządzenia HOUR (godzina) i MIN (miuta)

codziennej pracy urządzenia

4. Ustaw pauzę (od 1 do 99 min).  Naciśnij 4

razy przycisk  SET a napis INTERVAL pojawi się

na ekranie. Teraz naciskając MIN ustaw

pożądany czas pauzy urządzenia.

Proponujemy ustawić pauzę od 10 do 15

minut (w zależności od wielkości

pomieszczenia).

5. Licznik spryskiwania: Wciśnij i przytrzymaj

przycisk MIN tak długo aż na wyświetlaczu

pojawi się 2600.

TRYB 24H (aromatyzuje przez 24h): 

1. Proszę zapoznać się z instrukcjami

zamieszczonymi powyżej. Nie ma

możliwości ustawienia czasu włączania i

wyłączania urządzenia.

Przycisk CHECK 

1. Pojedyncze wciśnięcie przycisku CHECK poda

informacje o liczbie spryskiwań pozostałych do

wyczerpania się areosolu (COUNT).

2. Podwójne wciśnięcie poda żywotność. (LIFE)

Przycisk DEMO: 

1. Pojedyncze przyciśnięcie przycisku DEMO

powoduje trzykrotne uwolnienie się zapachu z

dyspensera (tylko, jeśli butelka z aerosolem jest

w środku).

Ważne!  

Zanim włożysz nową butelkę z aerosolem, 

wciśnij przycisk CHECK a następnie przez ok. 

4 sekundy przycisk DEMO dopóki nie 

usłyszysz krótkiego dźwięku. 




