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Instrukcja obsługi urządzeń Aroma Steamer AS 650 AS 750 AS 850 

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z 

instrukcją obsługi  

 Nie należy używać przeciążonych przewodów, kontaktów elektrycznych, a także

uszkodzonych wtyczek kontaktowych, które mogą wywołać pożar.

 Podczas burzy nie należy dotykać przewodów elektrycznych, a także obudowy

urządzenia, co grozi porażeniem prądem.

 Nie należy rozkręcać urządzenia. W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem

prosimy o kontakt z działem technicznym
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1. DANE TECHNICZNE

Model Wymiary Zasilanie Moc Powierzchnia 

AS 650 210*230*62 mm 12v 10w 

100m2 ; 300m3; ;

10500ft3 

AS 750 230*300*90 mm 12v 15w 

200m2 ; 600m3; 

21000ft3 

AS 850 260*350*128 mm 12v 20w 

600m2;18003 ; 

63000ft3 



2 

2. WYPOSAŻENIE

Prosimy o sprawdzenie czy wszystkie części znajdują się w opakowaniu. W razie braku 

którejkolwiek z nich prosimy o kontakt. 

3. MIEJSCA PRZEZNACZENIA

Hotele, sale do spotkań, centra handlowe, hale pokazowe, sklepy odzieżowe, bary, 

SPA, sale konferencyjne, a także wszędzie indziej gdzie chcesz doświadczyć 

niesamowitego efektu aromatyzacji. 

4. CHARAKTERYSTYKA

 Uniwersalny design, prosta instalacja; także do użytku domowego

 Dopuszczone do użytku przez międzynarodowe testy; ekonomiczne i przyjazne

środowisku.

 Zastosowanie metody dyfuzji aromatu w temperaturze pokojowej gwarantuje

bezpieczną i efektywną aromatyzację.

 Technologia natychmiastowego rozpylania gwarantuje trwałość zapachu przez

długi czas.

 Zautomatyzowany system pozwalający na ustawienie natężenia oraz

całkowitego czasu aromatyzacji.

 5. SCHEMAT URZĄDZENIA 

Urządzenie Rurka Butelka na olejek Części montażowe 

Łączniki Zasilacz Instrukcja obsługi 

Elementy 
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6. INSTALACJA BUTELKI Z OLEJKIEM

Uwaga: 

Po wkręceniu butelki z aromatem urządzenie należy ustawić pionowo. Przechylenie 

bądź położenie urządzenia może spowodować wyciek olejku. W przypadku, gdy 

wydajność urządzenia znacznie spada należy upewnić się czy obwód 

doprowadzający olejek z butelki nie został zanieczyszczony. 

Łatwo zdejmowana główka 

rozpylająca 

Wyświetlacz LCD 

Łatwość obsługa z użyciem przycisków dotykowych 

Weekendowy tryb pracy 

Schemat instalacji olejku 

Wyjmij butelkę z 

urządzenia 

Odkręć butelkę i uzupełnij 

poziom olejku 

Wkręć butelkę na swoje 

miejsce 

Włącz dyfuzor 
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7. INSTALACJA URZĄDZENIA

1. Naścienna

2. Połączenie z systemem wentylacji

- wymagany stały przepływ powietrza 

- instalacja urządzenia odbywa się za ostatnim filtrem systemu 

wentylacji  
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8. USTAWIENIA PANELA

9. USTAWIENIA ZASILANIA

Włączanie 

Dzień tygodnia Godzina 

Poziom natężenia Ikona rozpylania 
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Włóż wtyczkę urządzenia do kontaktu o napięciu 100V-240V, urządzenie wyda krótki 

dźwięk oznaczający, że jest gotowe do pracy, ikona kłódki zaświeci się, 

wyświetlacz pokaże czas oraz stopień aromatyzacji.   

Wyłączanie 

Odłącz urządzenie od zasilania, ikona kłódki przestaje świecić, a panel wyłączy 

się. 

Blokada urządzenia 

Naciśnij przycisk żeby zablokować bądź odblokować urządzenie. Za każdym 

razem usłyszysz krótki dźwięk. 

Autoblokada 

Pozostawienie urządzenia bez reakcji przez 20 sekund spowoduje, że urządzenie 

przejdzie w stan uśpienia. Urządzenie zostanie automatycznie zablokowane po 

upływie kolejnych 10 sekund. 

USTAWIENIA CZASU 
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Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk aż usłyszysz krótki dźwięk 

oznaczający gotowość urządzenia do ustawienia czasu; naciśnij aby zwiększyć 

liczbę; naciśnij aby dostosować czas pracy urządzenia, naciśnij żeby 

zatwierdzić. 

USTAWIENIA TYGODNIOWEGO CZASU PRACY 

Naciśnij przycisk  żeby ustawić aromatyzację codzienną; naciśnij żeby wybrać 

poszczególne dni aromatyzacji; pracę w sobotę i niedzielę, naciśnij  żeby 

zatwierdzić. 

USTAWIENIA CZASU ROZPYLANIA ZAPACHU 

Naciśnij dwukrotnie przycisk  ,aby ustawić czas pracy urządzenia, naciśnij jeszcze 

raz przycisk  żeby przejść do kolejnego czasu pracy urządzenia. Urządzenie 

posiada 9 ustawień czasu pracy. 

Naciśnij dwukrotnie przycisk  żeby móc ustawić czas pracy urządzenia, [domyślny 

czas pracy urządzenia to 07: 00; domyślna godzina wyłączenia urządzenia to 21: 00, 

pozostałe domyślne ustawienia czasu pracy są ustawione na 00: 00], naciśnij żeby 

przejść do ustawień cyfr, naciśnij  aby zmienić czas i naciśnij żeby 

zatwierdzić.   

10. USTAWIENIA NATĘŻENIA

Stopień Czas pracy (sek.) Pauza (sek.) 

G10 400 sek. 40 sek. 

G9 360 sek. 80 sek. 

G8 320 sek. 120 sek. 

G7 280 sek. 160 sek. 

G6 240 sek. 200 sek. 

G5 200 sek. 240 sek. 

G4 160 sek. 280 sek. 

G3 120 sek. 320 sek. 

G2 80 sek. 360 sek. 
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G1 40 sek. 400 sek. 

zwiększenie stopnia  

zmniejszenie stopnia 

Uwaga 

 Pojawienie się napisu „stop working period” na wyświetlaczu chwilowo zatrzymuje

pracę urządzenia pomimo ikony rozpylacza na wyświetlaczu.

 Naciskanie przycisków, kiedy urządzenie jest zablokowane a wyświetlacz

wygaszony nie spowoduje odblokowania urządzenia.

 Świecąca ikona   sygnalizuje, że urządzanie jest włączone. Analogicznie 

nieświecąca lampka sygnalizuje, że urządzenie jest wyłączone

 Gdy wyświetlacz sygnalizuje uszkodzenie urządzenia lub inne problemy z

systemem bądź sam wyświetlacz wydaje się być uszkodzony należy zrestartować

urządzenie i przywrócić domyślne ustawienia (naciśnij i przytrzymaj przez ok. 5

sekund przycisk aż urządzenie wyda krótki dźwięk).

11. Instalacja ze złączem (w zestawie)

Istnieje także możliwość podłączenia rurki do urządzeń Aroma Streamer 

650/750/850. Takie rozwiązanie daje możliwość schowania urządzenia, co sprawia, 

że jest niezwykle dyskretne i niewidoczne dla klientów.  

W celu przeprowadzenia instalacji ze złączem należy przykręcić złącze do 

nebulizatora znajdującego się na górze urządzenia. Następnie należy wpiąć rurkę 

do złącza i skierować do pomieszczenia, które chcemy aromatyzować. Rurka 

musi być skierowana ku górze, w przeciwnym razie może dojść do wylania się 

olejku. 

Rurka powinna być jak najkrótsza, można ją łatwo skrócić przy użyciu zwykłych 

nożyczek. Maksymalna długość rurki to 30 cm. 

W razie pytań należy skontaktować się z działem technicznym. 

12. KONSERWACJA

Urządzenie wymaga czyszczenia w przypadku: 

1. wymiany olejku;

2. spadku natężenia aromatyzacji.
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Czyszczenie krok po kroku 

1. Odkręć pustą butelkę od dyfuzora

2. Wkręć butelkę z płynem czyszczącym i włącz urządzenie na 10-20 minut.

3. Wyłącz urządzenie z zasilania, dokończ czyszczenie i wkręć nową butelkę z

olejkiem. 

Urządzenie jest gotowe do pracy tuż po czyszczeniu. Nie ma potrzeby osuszania bądź 

ponownego oczyszczania rurki. 

13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed zgłoszeniem awarii należy spróbować zdiagnozować przyczynę problemu, 

podążając za instrukcjami poniżej. 

Problem Rozwiązanie 

Urządzenie nie rozprasza 

zapachu 

- Sprawdź czy urządzenie jest włączone;  

- Urządzenie nie pracuje, gdy jest przełączone na tryb “not 

working period” 

Słaby strumień 

rozpraszanego zapachu 

- Otwór, przez który uwalniany jest zapach mógł się 

zablokować. Użyj preparatu czyszczącego, aby odblokować 

otwór. 

- Stara pompa, wymień na nową. 

Z urządzenia wydobywa 

się ciecz 

- Urządzenie jest przechylone bądź jest ułożone poziomo. 

Należy je ustawić pionowo. 

Wyciek olejku - Butelka jest słabo przykręcona; należy ją dokręcić 

Z urządzenia wydobywją 

się niepokojące dźwięki  

- Poluzowana pompa; należy ją poprawić 

Niedziałający wyświetlacz 

- Urządzenie jest wyłączone 

- Uszkodzona wtyczka; wymień wtyczkę ; 

- Wyświetlacz jest uszkodzony, wymień wyświetlacz 

14. GWARANCJA

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. Nasz zespół techników chętnie 

odpowie na każde pytanie i udzieli Państwu niezbędnej pomocy. 

REIMA AirConcept GmbH 

Seiferitzer Allee 7 

08393 Meerane 




