
מכשיר ריח אולטרסוני

מדריך למשתמש

.
. אנא קרא בעיון לפני השימוש ושמור את המדריך במקום נגיש

אנו מספקים אחריות של 12 חודשים לאחר מועד הרכישה עם הצגת חשבונית רכישה בלבד 
האחריות הינה על מכשירים שעבדו עם שמנים של חברת וויטסנט  בלבד !!! 

במהלך האחריות, אנו נקיים שירותי תיקון וחלקים בחינם אך ללא אחריות למיכלים ולשמני 

הריח. 

לחצני תפעול תפעול מכשיר

: תכולת אריזה

 GAU-01מכשיר 

USB-B 5  וכבלV ספק כוח

זוג מפתחות  , פנל תליה. ומיכל ריח ראשון אם היה חלק מהרכישה

קשת אוטומייזר כחלק חילוף,  מקל סופג שמן חליפי

כיוון שעון המכשיר

 UP /]   יראה את ספרות השעות מהבהבות, ואז לחץ על  LCD -צג ה[SET]  ראשית ללחוץ על

DOWN]כדי לכוון את השעה. לחץ על [SET] בפעם השנייה לסיים את כיוון השעה ולעבור 

לדקות, ספרות הדקות מהבהבות ואז לחץ על  [UP / DOWN] כדי לכוון את הדקות. לחץ על 

 UP /]  בפעם השלישית, התאמת דקות הסתיימה. התאריך המצוין יהבהב, לחץ על [SET]

DOWN]כדי להתאים את התאריך הנוכחי  ,לסיום לחץ על  [SET]כל הגדרות הזמן הנוכחי 

יסתיימו.

① תאורת בקרה
(אופציונלי) ②WIFIחיבור

Mode לחצן ③
Set לחצן ④

UP לחצן  כיוון ⑤
DOWN לחצן  כיוון ⑥

① פתח את המכשיר עם המפתח בעדינות 
פתח את קשת האוטומויזר והכנס את     ②

      מיכל הריח במקום המיועד 

③ חבר את כבל ה- USB המסופק עם המכשיר, 
      ניתן להפעיל עם זוג סוללות 18650 ליתיום       

      (סוללות לא מסופקות עם הערכה).

הגדר את זמן העבודה והתקן את   ④
.        מתקן תליה 

מתקן התליה המסופק מיועד רק        
      להדבקה על משטחים קשיחים, 

       נקיים ויבשים.  

MODE SET UP DOWN

①

②

③ ④ ⑤ ⑥

MON  TUE  WED  THU  FRI  SAT  SUN

EVENT
ON 1 88:88

כיוון עוצמת אוטומיזציה

כדי לאפס את המכונה.    MODE לחץ 5 שניות על
. UP קיימות שלוש רמות אטומיזציה, ניתן לשנות אותן על ידי  לחיצה על מקש

רמת ברירת המחדל היא גבוהה. על מנת לכוון את הרמה יש ללחוץ על UP  פעם אחת, האור 
הירוק דולק לרמת אוטומטיזציה גבוהה. לחיצה על  UPבפעם השנייה, האור הכחול דולק 

בפעם השלישית, האור האדום דולק  UP  לרמת אוטומטיזציה הבינונית. לחץ על
רמת האטומיזציה הנמוכה.

כיוון זה אינו קשור לכיוון התזמון של הפצת הריח ומשך ההפצה אלא מכוון את גודל הטיפה.

חובה לקרוא את מלוא האזהרות וההוראות לפני השימוש

אנא קרא את המדריך בעיון לפני השימוש ושמור אותו במקום נגיש

עוצמת ריח

צבע תאורה

בינוני

ירוק

גבוהה

כחול

נמוך

אדום



החלפה של קשת
האוטומייזר במקרה של תקלה

פתח את קשת האטומיזציה, הוצא 

את המחבר בעדינות. לחץ על החלק 

העליון של המחבר פלסטיק העדין 

באגודל החוצה, ואז קח את קשת 

האטומיזציה והחלף את קשת 

האוטומיזיציה החדשה.

אחריות 

החלפה של מקל סופג השמן

מיכל הריח כולל מקל סופג שמן ופקק. 

הוצא בעדינות את מקל סופג השמן 

והכנס חדש בעדינות בחזרה, המתן 

יתמלא  מספר דקות עד שהמקל הסופג 

שמן ויחזור לעבוד.

תדירות הפצת הריח 

זמן ההשהיה ניתן לכוון 30-300 שניות  זמן העבודה 2-5 שניות . ואת  ניתן לכוון את 

במרווחים של 30 שניות.

מידע על ספק הכוח והשימוש בסוללות

 USB TYPE B   5  עם כבלV/2A המתאם המסופק הוא

הנורה האדומה דולקת בעת טעינה, האור הירוק דולק כשהוא טעון במלואו, 

הקוטביות החיובית והשלילית לא יכולה להיות הפוכה בעת התקנת הסוללה. וודא 

שלילי. כי המכונה זקופה. החלק העליון של תא הסוללה חיובי, למטה 

השימוש בסוללות הינו אופציונלי ואינו מומלץ מבחינת איכות הסביבה וסיכונים 

הכרוכים בשימוש בסוללות ליתיום - אין היבואן לוקח אחריות על נזקים שנגרמו על 

ידי שימוש עצמאי בסוללות.

הגדרת תוכניות עבודה ומינון ריח

זמן הפסקה ותיזמונים  זמן עבודה,  ימי עבודה,  קיימות 5 תוכניות עבודה אפשריות הכוללות 
. לריכוז הארומה

א.  בפעם הראשונה לחיצה על [MODE] תצוגת LCD תראה  [EVENT 1 ON] פירוש הדבר 
 זמן התחלה של התוכנית הראשונה. לאחר מכן, לחץ על [SET] כדי לבצע את הגדרת 

      התוכנית, לחץ על UP/DOWN כדי להתאים את השעות, הדקות וימי העבודה הנדרשים.

ב.  בפעם השנייה ללחיצה על  MODE ,  תצוגת  LCD תראה [EVENT 1 OFF]  פירושו סיום 
      שעת העבודה של התוכנית הראשונה. לאחר מכן לחץ על [SET]  כדי לבצע את הגדרת      

       התוכנית. לחץ על  [UP / DOWN] כדי לכוון  שעות, דקות. 

SCENTWORK PAUSE תציג LCD -תצוגת ה  [MODE] ג.  בפעם השלישית ללחיצה על
    פירושו הגדרת ריכוז הארומה של התוכנית הראשונה. 

    לחץ על  [UP / DOWN] כדי לכוון את ריכוז הארומה. לדוגמא: עובד 2  שניות ואז 
    השהייה  120שניות, וכיו" ב 

 ד.  אם תמשיך להגדיר תוכניות עבודה, המשך ללחוץ על [MODE] כדי לסיים את כל 4  תוכניות
העבודה האחרות באותה שיטה במידת הצורך.

1. האחריות מתאימה למכונת GAU-01 חדשה אך לא למכשירים שנמכרו דרך משווקים או 
    למכשירים שנמכרו  יד שנייה.

 2. האחריות היא ל- 12 חודשים לאחר מועד הרכישה ובצמוד לחשבונית קניה. 
ניתנת למכשירים שעשו שימוש רק בשמני הריח של חברת וויטסנט בע"מ האחריות

3 . חשבונית הרכישה נדרשת לצורך קבלת השרות. אנא פנה אלינו במסגרת האחריות אם 

     יש בעיות כלשהן יחד עם החשבונית. 
4 . במקרים הבאים אין אחריות למכשיר

.
.

.
.

.
.

.

.

בעת התקנת מיכל ריח חדש הפצת הריח תחל רק לאחר שמקל הריח ספג את שמן הריח 

דבר שעלול לקחת מספר שניות,  אנא המתינו שניים שלושה  מחזורי עבודה עד לקבלת  ענן 

הריח. 

:

/ העשן .

אזהרות שימוש 
!!! 

!!! 
① הרחק מהישג ידם של ילדים

② אין להזיז את המכשיר כאשר מיכל נוזל הריח בפנים 
③ יש להתקין את המכשיר על קיר יציב וישר.

④ אין לחסום את פתח יציאת הריח 
⑤ בעת תחזוקה מומלץ לנתק מהחשמל, אין להשתמש במתקן כאשר כבל החשמל פגום

⑥ יש לנקות את המכשיר מידי פעם, יש לנקות את קשת האוטומייזר עם נייר סופג עדין ללא 
     כימיקלים נוספים.

⑦ מתקן זה אינו מיועד לשימוש או תפעול על ידי אדם עם מגבלה כלשהי המונעת תפעול תקין 
      של המוצר, ללא השגחה או רק לאחר שעבר הדרכה מסודרת על שימוש במכשיר.

⑧ אין להתקין את המכשיר ליד מקורות אש גלויים. 
⑨ מומלץ להתקין את המכשיר בגובה של 2.1 מטר ולהימנע מהתקנה בגובה פנים ונמוך או 

כזה המאפשר לילדים  או עוברים ושווים להפיל אותו.      
⑩ במידה והמכשיר מטפטף יש להפסיק את העבודה מיידית וליצור עימנו קשר.

אחריות 

מונעת  תחזוקה

ניקוי פתח יציאת הריח  
 מכשיר הריח מוציא עשן ולעיתים צובר שאריות של אדי ריח על 

הפתח בעקבות שוני של טמפרטורות ולחות באזור הפצת הריח, 

על מנת למנוע טפטוף לרצפה/משטחים יש לנקות בנייר סופג את 

הפתח מידי כמה ימים.

הפעלה ראשונה

① נזק ובעיות שנגרמו על ידי תאונות או אש
② שימוש ותפעול לא נכון

③ אם תוקן על ידי אדם לא מקצועי שלא אושר על ידי החברה
④ נפגע במהלך ההובלה

⑤ ללא חשבונית קניה
⑥ מכונה שלא עברה ניקוי לאורך זמן או עברה ניקוי עם חומרים כימיים לא מתאימים 

⑦ מכונה שלא עבדה הרבה זמן ולא עברה ניקוי לפני אחסון או הפסקה

.

. ⑧ מכונות וחלקים לא מאיתנו 
⑨ מכונות שלא הושגו מערוצים רשמיים של וויטסנט בע" מ 

⑩ מכונות שנשלחו אלינו ללא תיאום מראש ואישור שלנו

יבואן: וויטסנט בע"מ, המלאכה 25 נתניה
Shop@scent.co.il :פרטים ליצירת קשר

תפעול תקלות:




