
Element02 – Használati útmutató 

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta!  

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót! 

Általános tudnivalók: 

1. A készülék kizárólag beltéren alkalmazható. 
2. A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek és extrém környezeti körülményeknek. 
3. A készülékhez mindig száraz kézzel nyúljon, és ne hagyja felügyelet nélkül. 
4. Miután behelyezte az illatanyagot tartalmazó tartályt, ne döntse, illetve ne fordítsa meg a gépet. 
5. A készülék 3db D (góliát) méretű elemmel, vagy egy 5V-os USB tápkábellel működtethető. 
6. USB tápkábelt a csomag nem tartalmaz. 
7. A szabálytalan áramellátás meghibásodást okozhat, amiért garanciát nem vállalunk. 
8. A készüléket ne javítsa, ne szedje szét, a javítást mindig szakemberrel végeztesse el. 
9. Furcsa működés, rendellenes hang, illatanyagszivárgás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. 
10. A készüléket csak szakember javíthatja. 
11. Ügyeljen arra, hogy gyermek ne nyúlhasson a készülékhez. 

Gyakori hibák és megoldásuk 

Ha a porlasztás nem működik:  

1. Ellenőrizze, hogy a gép be van-e kapcsolva. 
2. Ellenőrizze, hogy az elem fel van-e töltve, illetve, hogy az áramellátás megfelelően működik. 
3. Ellenőrizze, hogy a levegőpumpa sérült-e. 

Illatanyag szivárgás esetén ellenőrizze, hogy az illatanyagtartály megfelelően lett-e behelyezve. 

Rendellenes zaj esetén ellenőrizze a levegőpumpa rögzítő csavarjait, illetve azt, hogy a tartály tetejére a 
porlasztófej szorosan illeszkedik-e. 

A készülék helyes használata 

1. Az elemek behelyezését / adapter csatlakoztatását követően kapcsolja a gépet a kezelőfelületen 
elhelyezett kapcsolóval ON állásba. 

Ha a képernyő elsötétedik, nyomja meg egyszer röviden a SET gombot. 

Aktuális nap és idő beállítása 

1. Az aktuális nap és idő beállításához tartsa nyomva hosszan (kb.3másodpercig) a SET gombot. 

2. Ezt követően a felfelé mutató nyíllal válassza ki a hét aktuális napját. 

3. A lefelé mutató nyíllal navigáljon a kurzorral az idő beállítására. 

4. A felfelé mutató nyíllal állítsa be az aktuális időpontot. Az értékek között a lefelé mutató nyíllal 
navigálthat.  

5. A főmenübe az ENTER gomb megnyomásával léphet vissza. 



A készülék programozása 

A gép 5 egymástól független programot képes tárolni. 

1. Ha a kijelző nem világít, nyomja meg röviden a SET gombot. 

2. Amennyiben a kijelző aktív, nyomja meg egyszer röviden a SET gombot, hogy a „--:01” felirat látszódjon. 

2. A SET gomb újbóli megnyomásával („07:00” felirat lesz látható) a gép működésének kezdő időpontját 
adhatja meg, amihez a le és felfelé mutató gombokat kell használni. A lefelé mutató nyíl gombjával az 
értékek között navigálhat, a felfelé mutató nyíl gombjával pedig az értékeket változtathatja. 

3. A SET gomb újbóli megnyomásával („21:00” felirat lesz látható), a le és felfelé mutató gombokkal az 
előző pontban foglalt instrukciók alapján állíthatja be a gép működésének záró időpontját. 

4. A SET gomb újbóli megnyomásával („Mo Tu We Th Fr Sa Su” lesz látható) állíthatja be azokat a napokat, 
amikor működtetni szeretné a gépet. A beállítást itt is a felfelé és a lefelé mutató nyilakkal teheti meg. 
Amennyiben az aktuálisan villogó nap alatt a vízszintes sáv fehéren világít, az azt jelenti, hogy az adott 
napon a beállított időpontok között a gép működni fog. Amennyiben az aktuálisan villogó nap alatt a 
vízszintes sáv nem világít, azaz üres, az azt jelenti, hogy az adott napon a gép inaktív állapotban lesz. 

5. Amennyiben a kívánt működési napokat beállította, a SET gomb újbóli megnyomásával az illaterősséget 
módosíthatja. A gép alapbeállítása a 10-es erősség. Amennyiben erősnek, vagy gyengének ítéli meg az 
illatot, a nyilakkal azt itt változtathatja. Megjegyzés: A 16-20-as erősség csak áramforráshoz történt 
tápkábeles csatlakozással elérhető. 

6. A SET gomb újbóli megnyomásával a 2. program beállítását kezdeményezheti az első program 
beállításával megegyezően.  

A beállításokból az ENT gomb megnyomásával léphet ki a főmenübe. 

Gyári beállítások visszaállítása 

Tartsa nyomva hosszan (kb.3 másodpercig) az ENT gombot. 

Alapbeállítás: 1-es program. 

Idő:12:00 

Erősség: 10-es 

Működési napok: Minden nap 

Működési idő: Reggel 7-től este 9-ig 

Az illatanyagtartály cseréje / újratöltése 

1. Az óramutató járásával megegyezően nyissa ki a készülék jobb oldalán található zárat a készülékhez 
tartozó műanyag kulccsal. 

2. Az illatanyagtartály tetejére tekert porlasztófej bal oldalán található, rugóval ellátott fúvókát balra tolva 
az illatanyagtartály kiemelhető. 



3. Illatanyag az illatanyagtartályba, a porlasztó fej letekerése után tölthető újra. 

4. Miután ez megtörtént, és a porlasztófej is visszakerült a tartályra, a 2. pontot megismételve a tartály 
visszahelyezhető. 

Fali installáció 

1. A termék csomagolásában található fali konzolt a csavarokkal szerelje fel a falra.  

2. A készülék hátulján található erre a célra kialakított lukakra a készülék felakasztható. 

Paraméterek 

Teljesítmény 2 W Névleges feszültség DC 4V – 5V 
Súly 1.15 kg Kapacitás 200 nm2 
Zajszint <50 db Méret 215 x 63 x 191 mm 
Olaj kapacitás 100 ml Szín Fekete, fehér 
Áramellátás  USB DC5V / 3*D típusú elem Javasolt illatanyag 100 %-os tisztaságú  

 

Koncentráció és fogyasztás 

Fokozat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Intervallum 
(mp) 

240 225 210 195 180 165 150 135 120 105 

Fokozat 11 12 13 14 15 16* 17* 18* 19* 20* 
Intervallum 
(mp) 

90 75 60 45 30 25 20 15 10 5 

*USB-s áramellátással elérhető fokozatok 

Megjegyzés:   

1. Külső áramforráshoz való csatlakoztatás nélkül a gép csak a 15. fokozatig állítható. 

2. A porlasztás időtartama minden esetben 3 mp. 

3. 100ml illatanyag körülbelül 50.000 porlasztásra elegendő, amit az illatanyag típusa befolyásolhat. 

 

Elemmel történő energiaigény és várható működési idő 

Elem teszt: Tartsa hosszan nyomva a felfelé mutató nyíl gombját. A főmenübe az ENT gomb 
megnyomásával léphet vissza. 

  Napi 10 órás működtetés esetén Napi 15 órás működtetés esetén 
Fokozat Élettartam (nap) Fokozat Élettartam (nap) 
15 45 15 30 
14 67 14 50 
13 90 13 66 
12 112 12 82 

 


