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Bevezetés 

 

Az Ön által megvásárolt AirQ160 készülék biztosítja Önnek az elérhető legmagasabb szintű kereskedelmi légtér 

illatosítási technológiát, akár az asztalon, padlón vagy polcon elhelyezve a készüléket. Az AirQ160 készüléket 

úgy fejlesztették ki, hogy jelentősen hatékonyabb illatosítást biztosít, mint a hagyományos készülékek. Az 

AirQ160 a következő kereskedelmi használathoz fontos és más szolgáltatók által nem elérhető tulajdonságokkal 

rendelkezik: 

 Állítható illat intenzitás 1-50-ig – a helyiség méretének megfelelően, 3m
2
-54m

2
 alapterület között, 

berendezésenként 

 Programozható – a napi 3 beállítható program lehetővé teszi, hogy a készülék csak akkor illatosítson, 

amikor emberek tartózkodnak az illatosítani kívánt térben 

 Állandó illat minőség – a készülék ugyanazt az illat minőséget biztosítja a 60. napon is, mint az elsőn 

 Egységes illateloszlás – a térben az illat egységes mennyiségben oszlik el 

 Hosszú élettartamú patronok – 5-től akár 110 napig tartó illatpatronok, mely élettartam függ az illat 

intenzitásától és a beállított program által meghatározott illatosítási időtartamtól 

 Biztonságos – az illatanyagok megfelelnek a munkahelyi biztonsági előírásoknak és szabályoknak 

 Hipoallergén – a szabadalmaztatott illatosítási technológiai folyamat során olyan kis koncentrációjú 

illatmolekula kerül a levegőbe, ami minimalizálja az allergia kialakulásának lehetőségét 

 Tiszta – nem hagy maga után semmilyen szennyeződést a felületeken 

 

Az AirQ160 használati utasítása egyszerű és könnyen érthető lépeseket tartalmaz. Javasoljuk, hogy 

mindenképpen olvassa el. 
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Az AirQ160 alkalmazása és használata 

Az AirQ160 készülék 4 alkalmazási területe a következő: 

 

1. Légtér illatosítás 

A légtér illatosításával kellemesebbé és hangulatosabbá tehető az otthon vagy üzlet légköre, ezáltal növelhető 

a felhasználói és vásárlói élmény.  

A légtér illatosítás az illatanyagok és illathatások segítségével történő hangulat vagy légkör megteremtését 

jelenti. Abban az esetben is, ha az Ön otthonában nincs kifejezetten probléma a kellemetlen szagok miatt, 

előfordulhat, hogy Ön egyszerűen csak szeretné, ha a szobákban és a helyiségekben egy adott illathatás 

jelentkezne, mely adott hangulatot és légkört kölcsönöz a térnek. Olyat, amely harmóniát teremt és 

összhangban van Önnel, illetve az otthona kiegészítőivel, dekorációival. 

Egy kiskereskedelmi üzlet egy kellemes illatot használva ösztönözheti vásárlóit, hogy hosszabb időt töltsenek el 

üzletükben. 

 

2. Kellemetlen szagok semlegesítése 

Az AirQ160 kellemetlen szagsemlegesítő funkciója lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy a légtérben 

megjelenő kellemetlen szagokat kezelje és semlegesítse, és mindemellett egy kellemes illattal helyettesítse. Ez 

az általános cél, amiért illatosító termékek készülnek. 

A kellemetlen szagok szinte minden esetben rossz benyomást keltenek, így ezek semlegesítése egy vásárlókkal 

teli térben elsődleges fontosságú. A példának okáért egy tökéletesen tiszta üzletben is lehetnek kellemetlen 

szagok, melyek eredhetnek a csomagolásokból vagy akár szomszédos üzletből is. Az AirQ160 azonban képes 

gyakorlatilag az összes szaggal megbirkózni. 

Régebbi lakásokra, otthonokra jellemző a „régi” szag, mely azt sugallja az oda betérőknek, hogy az dohos és 

esetleg nem tiszta. Az AirQ160 igen rövid idő alatt tudja orvosolni a problémát. A háziállattartók és vendégeik 

egyik legnagyobb gondja a kisállatok által okozott szag. Ha Ön együtt is él a háziállatokkal, az általuk kialakult 

szaghatások általában nem okoznak gondot, ellenben az Ön vendégei számára lehet, hogy igen. A macska 

vizeletének szaga például egy olyan kellemetlen dolog, melyről gyakran nem tudjuk honnan ered, ezáltal szinte 

lehetetlen azt gyökereiben kezelni és feltakarítani. Az AirQ160 képes akár az ilyen erős szagokat is 

semlegesíteni és helyettük kellemes és tiszta illatot teremteni a légtérben. A legtöbb ember e szagok 

eltüntetésére illatos gyertyákat használ. Az eredmény gyakran nem kielégítő és csak időszakos. Az illatos 

gyertyák illata általában nagyon kellemes a meggyújtásuk előtt, de amint meg lesznek gyújtva, hogy a 

kellemetlen szagot elfedjék, a viasznak és más adalékoknak, olajaknak, mellékanyagoknak köszönhetően egy 

harmadik, gyakran még kellemetlenebb szag keletkezik. 

3. Illatmarketing 

Az illatmarketing területén belül az illatosítás eladásösztönző céllal történik. Egy parfüm kellemes illata arra 

sarkallja a vásárlót, hogy kipróbálja az adott parfümöt, a kávéillat odacsábítja a vásárlókat az ételekkel teli 

pultokhoz, a csokoládé illata pedig felkelti az édességek iránti vásárlási vágyat. 

4. Aromaterápia 

Az aromaterápiás illatosítás célja a tudatban való pozitív változás elérése. Az illatok megnyugtatnak, erőt adnak, 

továbbá kedély-és hangulat javító hatásuk van. 
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Biztonsági óvintézkedések 
 

 A készüléket 110 VAC vagy 220 VAC külső áramforrásról lehet üzemeltetni. 

 A készüléket csak ellenőrzött áramforrásról lehet üzemeltetni. 

 Az UL, ill. CE szabványoknak megfelelő berendezés átalakítja a hálózati áramot 15 V DC feszültségre. 

 A készülék csak biztonságos, extra alacsony feszültségre kapcsolható. 

 Amennyiben a kábel megsérül, úgy azt a gyártó, szerviz, vagy más hozzáértő személy köteles cserélni a 

veszély elkerülése érdekében. 

Készülékkel kapcsolatos óvintézkedések 
FIGYELEM – Amikor elektromos árammal működő készüléket használ, mindenképpen kövesse az alábbi 

utasításokat: 

 Olvasson el figyelmesen minden utasítást, mielőtt a gépet használni kezdené. 

 Ne nyúljon a készülék belsejébe. 

 A készüléket csak függőleges helyzetben szabad üzemeltetni. Az oldalára fektetve vagy fejjel lefelé a 

készülék nem üzemképes. 

 Ne hajoljon közel az arcával az AirQ160 kivezető nyílásához. A kivezető nyílás 30 cm-es körzetében az illat 

rendkívül koncentrált. A magas koncentrációjú illatanyag belélegzése irritációt okozhat, mely könnyezéssel, 

fejfájással, köhögéssel és felső légúti panaszokkal járhat.  

 Tisztítás és áthelyezés előtt húzza ki a készüléket az áramforrásból. 

 Csak a termékhez tartozó tápkábellel üzemeltethető. 

 Az oldalára fektetve vagy fejjel lefelé a készülék nem üzemképes. A készüléket tilos eldönteni vagy fejjel 

lefelé fordítani, amikor az illatpatron benne van. A készülék eldöntése az illatanyag kiömlését 

eredményezheti. 

 Úgy helyezze el az AirQ160 készüléket a helyiségben, hogy a kimeneti nyílásától 30 centiméteres 

távolságon belül semmilyen bútor vagy felület ne legyen. Ennek elősegítése érdekében használja az 

illatirányító elemet. 

 Ne helyezze a készüléket közvetlenül víz, mosogató vagy fürdőkád mellé. 

 A készülék használata gyermekek és fogyatékkal élő személyek számára csak felügyelet mellett ajánlott.  

 A készülék közvetlen közelében gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. 

Illatanyaggal kapcsolatos óvintézkedések 
Olvassa el figyelmesen a Termékbiztonsági Tájékoztató Lapot, melyet minden patronhoz mellékelünk.  

 Mosson kezet minden patronnal és illatanyaggal való érintkezés után. A koncentrált illatanyagot nehéz 

eltávolítani a bőrről. 

 Szembe kerülés esetén 5 percig bő vízzel öblítse ki. Amennyiben az irritáció ezután sem csökken, kérjük 

keresse fel orvosát. 

 FONTOS: a használaton kívüli patronokat mindig zárja le. Amennyiben az éppen cserélendő patron 

kupakját nem találja, úgy használja az újonnan behelyezett patron kupakját a lezáráshoz. 
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 KIÖMLÉS: kerülje el, hogy az illatanyag bútorra, szőnyegre vagy bármilyen más anyagra csepegjen vagy 

kifollyon.  Ha ez mégis megtörténik, egy száraz ruhával azonnal itassa fel, majd szappanos vízzel mossa át a 

felületet. Szőnyegek és egyéb anyagok esetében a kisebb foltokat száraz ruhával itassa fel, a nagyobb 

foltokra pedig helyezzen egy száraz törölközőt. Hagyja, hogy a törölköző a lehető legtöbb folyadékot 

magába szívja. Cserélje addig a törölközőket, amíg nem marad már felitatható folyadék a felületen. A 

megmaradt foltra szórjon szódabikarbónát, hagyja hatni 3 percig, majd porszívózza fel. Ismételje meg a 

folyamatot, ha szükséges. Amennyiben az állandó illat nem szűnik meg, úgy professzionális tisztításra lesz 

szükség. Fa vagy egyéb porózus, festett felületre történő kiömlés esetén a felületet azonnal tisztítsa meg 

enyhe szappanos vízzel, így elkerülhető a komolyabb károsodás az anyag felületén.  

 A Prolitec illatanyagai nem tartalmaznak bőrre káros összetevőket. Bőrrel való érintkezés esetén szappanos 

vízzel mossa le az illatanyagot. Szembe kerülés esetén 5 percig bő vízzel öblítse ki. Amennyiben az irritáció 

ezután is fennáll, kérjük keresse fel orvosát. 

 Kérjük, NE dobálja az illatpalackot, mert a palack megsérülhet és az illatanyag kifolyhat. 
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Kijelző és vezérlés 
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Készülék üzembe helyezése 

 

Készülék és tartozékai 

Vegye ki a készüléket a dobozából. A doboz a következőket tartalmazza: 

1. készülék 

2. tápkábel (bármilyen konnektorban illeszkedő) 

3. illatirányító tartozék 

4. illatpatron (értékesítése külön történik) 

 

Kezdő lépések 

Burkolat eltávolítása 

A készülék burkolata eltávolítható, ahogyan az a képen látszik. 

A burkolat eltávolításához a doboz alján található kioldó fület nyomja be, közben másik kezével felfelé emelje le 

a készülékről a burkolatot. 

 

 

Áram alá helyezés 

1. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a készülék alján található nyílásba. (lsd. alsó kép) 

2. Kapcsolja a megfelelő konnektor csatlakozót a kábelhez. 

3. Csatlakoztassa a tápkábelt a készülék kiválasztott üzemelési helyéhez legközelebbi fali csatlakozóba. 
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Illatpatron behelyezése 

1. Távolítsa el a palack kupakját, a palack dugóját (tegye el arra az esetre, ha a későbbiekben szüksége lenne 

rá egy esetleges illatpalack csere alkalmával) és a védő fóliát. 

2. Helyezze be a palackot az AirQ160 készülékbe, és finoman nyomja le addig, amíg egy kattanást nem hall 

vagy tovább nem tudja nyomni, ami azt jelzi, hogy a palack a helyére került. 

 

Óra beállítása 

1. Tekerje a választó tárcsát az idő beállítására (’Set Clock’). 

2. A kijelzőn villogni fog a hét napjainak valamelyike, vállassza ki az aktuális napot a ’+/-’ szabályzó gombok 

segítségével és nyomjon egy ’Set’ gombot, majd állítsa be az időt a ’+/-’ szabályzó gombok segítségével. 

 

Üzemmód kiválasztása 

A burkolat eltávolításával elérhető kijelzőn kiválasztható, hogy milyen üzemmódban szeretnénk a gépet 

használni. 

1. 24/7 üzemmód folyamatos illatosítást tesz lehetővé a beállított intenzitással. Ehhez csupán a gépet 

szükséges bekapcsolni, majd ha szüneteltetni szeretnénk az illatosítást, akkor a gépet kikapcsolni. 

2. A Program üzemmód naponta maximum 3 program kiválasztására ad lehetőséget az üzemidő kezdetének 

és végének, valamint az intenzitás megadásával. Ez vonatkozhat a hét össze napjára, csak a hétvégére, csak 

a hétközbeni napokra, vagy az egyes napokra. 

 

24/7 üzemmód beállítása 

1. Tekerje a választó tárcsát a 24/7 üzemmódra (’Run 24/7’) 

2. Állítsa be a kívánt illatintenzitást a 24/7-es üzemmódhoz 1-50-es szintig a ’+/-’ szabályzó gombok 

segítségével. 

3. Helyezze vissza a burkolatot a készülékre. 

 

Program üzemmód beállítása 

1. Tekerje a választó tárcsát a ’Set Program’-ra. A program ikon az idő felett meg fog jelenni. 

2. A nap ikon (Sat) villogni fog, ami azt jelzi, hogy a programot csupán szombatra fogja beállítani. Használja a 

’+/-’ szabályzó gombokat, hogy meghatározza, mely napokon szeretné az adott programot beállítani. 

Miután kiválasztotta a napokat nyomja meg a ’Set’ gombot, hogy továbbléphessen a programozási 

lehetőségekre. 
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3. Most az 1-es ikon az intezitás jelzés alatt megjelenik, ami jelzi, hogy Ön jelenleg az 1-es programot állítja 

be. Az illatintenzitási szintet jelző szám villogni fog. A ’+/-’ szabályzó gombok segítségével beállíthatja az 

intenzitást 1 és 50 között. (Ha az intenzitást 0-ra állítja, azzal kiiktatja a jelenlegi 1-es programot, azaz az 

adott napra a teljes illatosítást és visszakerül a napok választási lehetőségéhez*). Ezt követően nyomja meg 

a ’Set’ gombot, hogy továbbléphessen az üzemidő kezdetének és végének a megadására. 

*MEGJEGYZÉS: Ha az intenzitást 0-ra állítja, azzal kiiktatja a jelenlegi és az összes következő (2-es és 3-as) 

programot. Pl. ha a második programnál az intenzitást 0-ra állítja, azzal a második és a harmadik programot 

is kiiktatja (az 1-es programot nem, amennyiben az nem 0). 

4. Miután kiválasztotta az illat intenzitást és megnyomta az ’Set’ gombot, akkor az illat intenzitás számjegyei 

átváltanak egy „S” (START) betűre, mely a programkezdés időpontjának beállítását jelzi. Az órát jelző szám 

villogni fog. Használja a ’+/-’ szabályzó gombokat, hogy beállítsa az órát. (Ne feledkezzen meg az AM/PM 

jelölésről.) Ezt követően nyomja meg a ’Set’ gombot, hogy továbbléphessen és beállíthassa a percet is. Ezt 

követően nyomja meg a ’Set’ gombot, hogy továbbléphessen az üzemidő végének megadására. 

5. A számjegyek átváltanak egy „E” (END) betűre, mely a befejezés időpontjának beállítását jelzi. Használja a 

’+/-’ szabályzó gombokat, hogy beállítsa a befejezés időpontját. Nyomja meg a ’Set’ gombot, hogy 

továbbléphessen a következő program beállítására.  

6. Most a „2” programikon jelenik meg. Az előbb leírtak alapján használja a ’+/’- és a ’Set’ gombokat és állítsa 

be a második és harmadik programot. Ha csak egy vagy kettő napi programra van szüksége, a nem kívánt 

programok intenzitását 0-ra állítva kiiktathatja azokat. 

7. Ha végzett a programozással, állítsa a választó tárcsát a ’Run Program’ állásba és a készüléke használatra 

kész állapotba kerül. 

 

A burkolat visszahelyezése és az illatirányító elem behelyezése 

1. Helyezze vissza a burkolatot a készülékre a megfelelő (kivezető nyílás a patron felett) irány figyelembe 

vételével és nyomja le addig, amíg az vissza nem kattan a helyére. 

2. Helyezze az illatirányító elemet a készülék tetején található légkiömlő nyílásra és helyezze el úgy a 

készüléket, hogy a kimenete minimum 30cm-es távolságra legyen bármely felülettől. (lsd. elhelyezési 

szempontok) Ezen elem használata nemcsak az illatosító anyag Önnek megfelelő irányba történő fújását 

segíti, hanem az üzemeléskor jelentkező halk zajt is csökkenti. 

 

Az illat szabályozása 

A készülék e tulajdonsága segít Önnek kiválasztani a megfelelő mennyiségű illatanyagot a légtér méreteihez 

viszonyítva. Ajánlott alacsony fokozaton – illatintenzitási szinten – üzemeltetni a készüléket az első 

használatkor, ezzel elkerülve a kellemetlenné váló túl erős illathatást. Amennyiben szükséges, fokozatosan 

növelhető az intenzitás szintje, egészen addig, amíg Ön megfelelőnek nem érzi. Fontos, hogy minden esetben 

várjon legalább 15 percet mielőtt ismét emelné, vagy akár csökkentené az intenzitási szintet. 

1. Határozza meg az illatosítani kívánt helyiség méretét, majd az alább felsorolt értékek segítségével válassza 

ki az Önnek megfelelő intenzitási szintet. 

FONTOS: 1-49-es illatintenzitás beállítása esetén a készülék két perces 

szünetet tart két illatosítási ciklus között. Az illatosító ciklusok az intenzitás 

mértékének megfelelően változó hosszúságúak. Ez a szünet nem a gép 

meghibásodására utal. 50-es intenzitás esetén a gép – szünet nélkül - 

folyamatosan illatosít.  
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A kijelző jobb oldalán található ’+/–’ gombok segítségével állíthatja be a helyiség méreteinek megfelelő 

intenzitási szintet. 

 

Intenzitás mértéke Helyiség mérete (m
2
) 

1-5 3-8 

6-10 11-17 

11-15 17-23 

16-20 25-28 

21-25 31-34 

26-30 37-40 

31-35 40-42 

36-40 45-48 

41-45 48-51 

46-50 51-54 

 

Elhelyezési szempontok 

Helyezze az AirQ160-t az Ön által kiválasztott, megfelelő helyre, ügyelve arra, hogy gyermekek és kisállatok ne 

érhessék el. A polc, vagy egy szekrény teteje megfelelő hely lehet.  

Használja az illatirányító elemet, hogy elkerülje az illatanyag 30 centiméternél közelebbi felületekre való 

közvetlen fújását. 

Ne helyezze az AirQ160-t nyitott ablak mellé, ha a huzat vagy a szél kifelé viszi az illatanyagot. A készülék 

elhelyezésekor vegye figyelembe az adott szobában vagy légtérben a légmozgást, és úgy helyezze el az 

AirQ160-t, hogy a természetes légáramlatok ne gátolják azt az adott légtér illatosításában. A légáramlatok 

iránya és erőssége könnyen meghatározható egy gyufa meggyújtásával és elfújásával. A füst szállásának 

irányából könnyen felmérheti a helyiség adottságait és a készülék optimális elhelyezését. 

Óvatosan cseréljen illatpalackot, akkor, ha a készülék asztalon, szekrényen, polcon, vagy bármilyen olyan 

felületen helyezkedik el, mely esetleg megsérülhet a lecsöppenő illatanyag miatt. 

 

Megfelelő illatintenzitás beállítása 

Szánjon egy kis időt a megfelelő intenzitás beállítására, hiszen a jól beállított készülék a leghatékonyabb módon 

üzemel. Amennyiben követte a fenti táblázatban látható ajánlott illatintenzitási szintet, a készülék most a 

helyiség méreteinek megfelelő illattartomány alsó határára van állítva. Ha 15 perc elteltével az illathatás nem 

érezhető a helyiségben, állítsa az intenzitást 1-2-vel magasabb fokozatra. Addig növelje az intenzitást, amíg úgy 

nem érzi, hogy az illat egyenletesen oszlik el és kellemesen érezhető a szobába lépéskor. Javasolt elhagyni a 

szobát az intenzitás növelésekor, és 15 perc múlva újra bemenni, így hagyva időt a készüléknek és az Ön 

orrának is, hogy alkalmazkodjon az új beállításokhoz. 

 

Illatosítási ciklusok 

A készülék eltérő illatintenzitási szinteken változó időtartamú illatosítási ciklusokban fújja ki az illatot, majd 2 

perces szünetet tart (50-es intezitási szint kivételével). Magasabb illatintenzitási szintet beállítva az illatosítási 

ciklusok hosszabbak lesznek, alacsony illatintenzitás választása esetén rövidebbek.   
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Hibaelhárítás 

 

A helyiségben az illat túl gyenge vagy túl erős 

Ha az illathatás túl gyenge, bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nincs nyitott ablak vagy ajtó közelében 

elhelyezve, mert így az illat eltávozik a szobából. Helyezze az AirQ160-t a lehető legmesszebb a nyitott ajtóktól 

és ablakoktól. 

Az illatintenzitás erősségét a ’+/-’ gombokkal szabályozhatja. Javasoljuk, hogy akár növelni, akár csökkenteni 

szeretné az intenzitási szintet, a pillanatnyi szinthez képest 10 % legyen a változás. Minden új beállításkor 

hagyja a készüléket üzemelni 15 percig, majd csak ezután változtasson az illatintenzitási szinten, ha szükséges. 

Ha az illat továbbra sem érezhető, bizonyosodjon meg róla, hogy az illatpalack nem üres. 

 

A készülék nem kapcsol be 

Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék megfelelően csatlakoztatva van a hálózatra, és a tápkábel is 

megfelelően csatlakozik a készülékhez. 

Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék 24/7-es üzemmódra van állítva vagy egyedileg lett beprogramozva és 

a választó tárcsa a ’Program’-ra van állítva.  

Ellenőrizze, hogy a burkolat megfelelően rögzítve van-e. 

Ellenőrizze, hogy a készülék vízszintes felületen helyezkedik-e el. Van egy biztonsági kapcsoló a készülék alján, 

ami kikapcsolja a pumpát, ha a készülék elborult vagy nem vízszintes felületen van elhelyezve.  

Nyomja meg a ’Power’ gombot, hogy a kék fény látható legyen. Ha a burkolat megfelelően van a készülékre 

helyezve, az AirQ160 bekapcsol. 

Amennyiben nem érzi a belső kompresszor finom vibrációját, amikor a készülékhez ér, hívja a +36 20 501 3233-

as telefonszámot vagy küldjön e-mailt az info@aromamedia.hu címre. 

 

Az AirQ160 készülék egy polcon van elhelyezve és üzemelés közben az illat közvetlenül a 
felette levő polcra irányul. 

Helyezze be a kivezető nyílásba az illatirányító elemet, mely segítségével elvezetheti a kiáramló illatot a polctól. 

 

Az AirQ160 túl hangos üzemelés közben 

Az AirQ160 készülékeket nagyon alacsony üzemelési zajszint jellemzi. Az illatirányító elem használatával ez a 

zajszint is tovább csökkenthető. Ha ezen elem behelyezése után sem csökken a zaj, bizonyosodjon meg róla, 

hogy az illatpalack megfelelően van-e a helyére illesztve. Távolítsa el a palackot, majd helyezze vissza a 

készülékbe. Nyomja óvatosan a helyére, amíg egy kattanást nem hall és érez. Ha a probléma nem szűnik meg, 

hívja a +36 20 501 3233-as telefonszámot vagy küldjön e-mailt az info@aromamedia.hu címre. 
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Gyakran ismételt kérdések 

 

Hogyan működik az AirQ160? 

Az AirQ160 egy, a közelmúltban szabadalmaztatott technológiát használ, mely a folyékony illatanyagot apró 

cseppekké porlasztja, melyek így az emberi hajszál átmérőjénél 50-szer kisebbek. Összehasonlításként, egy 

légfrissítő spray illatcseppjei 100-szor nagyobbak és 1.000.000-szor nehezebbek, mint az AirQ160 cseppjei. Az 

AirQ160 technológiájának köszönhetően a mikron méretű illatcseppek 100-szor nagyobb területet tudnak 

egyenletes illattal kezelni, mint más illatosító termék, így a készülék használatával lényegesen kevesebb 

illatanyagra van szükség ugyanahhoz az illathatáshoz. Az AirQ160 illatcseppjei különlegesen könnyűek, így a 

levegőben lebegve úgy oszlanak szét a térben, hogy mindenhol egyenletes illatot biztosítanak.  

 

Hova helyezhetem az AirQ160-t? 

El szeretné rejteni, vagy látható helyre szeretné tenni? Az illatosítani kívánt szobában bárhol elhelyezheti a 

készüléket, ahol nem érik el könnyen a kisgyermekek vagy háziállatok, és ahol a közelben található fali hálózati 

csatlakozó. Helyezheti polcra, a földre egy karosszék, kanapé vagy lámpa mögé rejtve, bárhova, ahol a levegő 

keringéséhez van elég hely és az AirQ160 kimeneti nyílása legalább 30 centiméterre található mindenféle 

felülettől. Ne helyezze a készüléket olyan ablak mellé, amelyet általában vagy elég gyakran nyitva tart. 

 

Szükséges beállítanom az AirQ160-t? 

IGEN! Az AirQ160-t a lehető leghatékonyabb működés érdekében mindenképpen szükséges beállítani. Az illat 

intenzitásának beállítása nagyon fontos, hiszen az AirQ160 mind kicsi, mind pedig rendkívül nagy légteret is 

képes illatosítani. Ha az intenzitás szintje nagyon magasra van állítva, kellemetlen, nehéz és tömény érzést okoz 

majd a szobába lépve. Az intenzitás optimális szintjét nagyon könnyű beállítani, szánjon rá időt, hogy megfelelő 

legyen. 

 

Hogyan állítom be az AirQ-t? 

A burkolat eltávolítása után a készülék kijelzőjének jobb oldalán található ’+/-’ szabályzó gombok segítségével 

tudja a készüléket beállítani. A kijelző jobb oldalán látni fogja, az 1-50-ig terjedő skálán beállított szintet. 

MINDIG AZ AJÁNLOTT SZINTTEL KEZDJE, majd csak kis lépésenként haladjon feljebb a szinteken, ha szükséges. 

 

Milyen erős legyen az illat a helyiségben? 

A kevesebb több. Az AirQ160 technológiája lehetővé teszi, hogy a kellemetlen szagok megszüntetése után akár 

kis mennyiségű illatanyaggal is megfelelő illathatást érjen el az adott légtérben. Más légtér illatosítókkal 

ellentétben az AirQ160 teljesen önállóan, igény szerint beállítható. Használja ki a készülék ezen fontos 

tulajdonságát. Minden esetben a javasolt szinten kezdje a légtér kezelését és illatosítását, majd csak ezután 

növelje az intenzitást, ha szükséges. 

 

A készülék üzemel, de még sincs illatanyag kibocsátás 

Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt az illatpalackot behelyezi. 

Távolítsa el a kupakot (őrizze meg) és a védő fóliát. Helyezze a gépbe az illatpalackot és nyomja egészen addig, 

amíg kattanást nem hall.  
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FONTOS 

MINDIG hagyjon legalább 15 percet az illat erősségének újbóli beállítása előtt. 

Abban az esetben megfelelő az illat erősségének beállítása, ha a helyiségbe 

lépéskor kellemesen könnyű és homogén illathatás fogadja. 

 

Az illatpalack aktiválásához használjon egy papír zsebkendő vagy papírtörlőt, nyomja be az illatpalack tetején 

található nyílásban lévő szelepet. Ezt követően a szelepnek vissza kell ugrania. 

 

A készülék pár percig nem üzemel. Ez normális jelenség? 

A készülék eltérő illatintenzitási szinteken változó időtartamú illatosítási ciklusokban fújja ki az illatot, majd 2 

perces szünetet tart (50-es intezitási szint kivételével). Magasabb illatintenzitási szintet beállítva az illatosítási 

ciklusok hosszabbak lesznek, alacsony illatintenzitás választása esetén rövidebbek.  

 

Otthoni kellemetlen szagok eltüntetésében tud segíteni az AirQ160? 

IGEN! A legtöbb átlagos háztartásban fellépő szagot az AirQ160 képes teljesen megszűntetni. Minden illatanyag 

tartalmaz egy speciális, szabadalmaztatott összetevőt, mely a szaghatások kezelésére lett kifejlesztve. Ennek 

köszönhetően Ön úgy tudja a helyiség levegőjét kezelni, hogy nem kell nagy mennyiségű illatanyagot 

használnia, hiszen ez a különleges összetevő nem elnyomja a szagokat, hanem megszűnteti azokat. Ez az 

AirQ160 egyik legnagyobb előnye más légtér illatosítókkal szemben, melyek csak nagyon nagy mennyiségű 

illatanyag használatával képesek elnyomni a felmerülő kellemetlen szagokat. 

 

Mit kell tudni a biztonságról? Biztonságos az AirQ160-t gyermekek közelében használni? 

A használati utasításoknak megfelelő, rendeltetésszerű használat esetén, az AirQ160 a legbiztonságosabb 

légfrissítő készülék. Az illatpalackokat mindig kisgyermekektől elzárva tárolja. 

 

Mindig is illatosított gyertyákat használtam az otthonom illatosításához. Miben más az 

AirQ160? 

Az AirQ160 biztonságosan, egészségre nem ártalmas módon képez kellemes, viaszillattól mentes illatot, és 

sokkal nagyobb légtér kezelésére alkalmas, mint az illatgyertyák. A nyílt láng potenciális veszélyforrás, mely 

folyamatos felügyeletet igényel, és fekete koromszerű égésterméke belélegezve káros az egészségre, valamint 

– úgy, mint a kiömlő viasz - akár nyomokat is hagyhat a bútorokon és egyéb felületeken, ellentétben az AirQ160 

készülékkel, mely nem hagy nyomokat maga után. 

 

Miben különbözik az AirQ160 és egy légfrissítő spray? 

A legdrágább légfrissítő spray-k nagyon kellemes illattal árasztják el a légteret, de ez a hatás legtöbbször csak 

pár percig tart. Nagyon magas koncentrációjú illatanyagot juttatnak a levegőbe, de csak azon a területen lehet 

érezni az illatot, ahol a spray használva volt. Az AirQ160 egy olyan készülék, amely folyamatos – igény szerint 

szabályozható - működésének köszönhetően, egyenletes, homogén illathatást biztosít a légtérben. 
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Környezetbarát termék az AirQ160? 

IGEN! Az AirQ160 a leginkább környezetbarát illatosító termék a piacon. Az illatgyertyákkal ellentétben az 

AirQ160 működésekor nem keletkezik fekete korom vagy visszamaradó szénhidrogén származék. A légfrissítő 

spray-vel szemben az AirQ160 üzemeléséhez nem szükséges hajtógáz és nem keletkezik egészségre káros, 

illékony szerves vegyület. Az AirQ160 nem használ etanolt vagy hasonló oldószert az illatanyagok 

párologtatásának fokozásához.  

 

Ha egy megadott időpontokban szeretném csak illatosítani a szobát? Minden alkalommal 

újra ki-, és be kell kapcsolnom a készüléket? 

Az AirQ160 készülékekbe be van építve egy kicsi számítógép, melynek segítségével a légtér illatosítás teljesen 

automatikusra is programozható. Az Időzítő (Timer) gomb segítségével beállítható, hogy mikor kezdjen el 

üzemelni és mikor kapcsoljon ki az AirQ160. A használati utasítás Üzemmód beállítása c. fejezetében bővebben 

olvashat a beállításokról.  

 

Mennyi ideig használható egy illatpalack? 

Egy nagyobb légterű helyiségben, magas intenzitási szinten, napi 24 óra folyamatos működés mellett az 

illatpalack illattípustól függően néhány napra elegendő illatanyagot tartalmaz. Alacsonyabb intenzitási szinten, 

napi pár óra üzemidővel a palack lényegesen hosszabb ideig használható. Fontos megjegyezni, hogy különböző 

illatok különböző mértékben fogynak. 

 

Miért nincs teljesen tele az illatpalack? 

Szükség van az illatpatronban egy minimális mennyiségű levegőre, annak érdekében, hogy az illatot 

megfelelően porlassza szét.  

 

Kicserélhetem az illatpalackot, ha egy másik illatot szeretnék? 

Igen! Egyszerűen távolítsa el az illatpalackot és cserélje ki az Ön által választott illatpalackra. Ne felejtse el 

visszacsavarni a használaton kívüli illatpalack kupakját, ezzel megakadályozhatja, hogy az illat kiboruljon, 

elpárologjon vagy bármilyen minőségi változás keletkezzen benne. Tárolás előtt törölje le az illatpalack külső 

felületén esetlegesen található folyadékot, majd helyezze azt hűvös és száraz helyre.  

 

Hagy bármilyen nyomot az AirQ160 a bútorokon vagy kárpiton? 

NEM, feltéve, ha nem helyezi úgy el a készüléket, hogy a nyílása – melyen az illat kiáramlik – 30 centiméternél 

közelebb található bármilyen felülethez. Ebben az esetben használja az illatirányító elemet, mely segítségével 

beállíthatja, hogy a kiáramló illatanyag ne érjen semmilyen felületet, amikor a készüléket egy polcon vagy egy 

szekrényen helyezi el. 

FONTOS: minden esetben a kupakkal megfelelően lezárva tárolja a palackot, amíg nincs a 

készülékbe helyezve. Amennyiben elvesztette a készülékben található palack kupakját, és 

ki szeretné cserélni az illatot, helyezze az új illatpalack kupakját az AirQ160 készülékből 

kivett palackra. 
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Mi történik ha a készülék felborul? Továbbra is működni fog? 

Ha a készülék felbillen vagy elborul, tehát nem vízszintes talajon helyezkedik el függőleges pozícióban, akkor a 

készülék alján található érzékelő megakadályozza a készülék működését egészen addig, amíg az vissza nem 

kerül függőleges helyzetbe. Fontos megjegyezni, hogy habár az illatpatronokat szivárgásmentesre tervezték, 

abban az esetben, ha felborul előfordulhat, hogy kis mennyiségű illatanyag kicsöpög a készülékből, ami a bútor 

vagy kárpit felületén károsodást okozhat. Fontos, hogy ebben az esetben amilyen gyorsan csak tudja törölje 

vagy itassa fel a kiömlött illatanyagot. 

 

Amikor elutazok szeretném magammal vinni a készüléket is. Van bármilyen biztonsági 

előírás ebben az esetben? 

A készülék olyan kis méretűre lett tervezve, hogy könnyen magukkal tudják vinni, amikor elutaznak. Ebben az 

esetben a következő biztonsági előírásokat kell betartani: 

Mindig vegye ki az illatpatront a készülékből ügyelve arra, hogy visszatekerje a kupakot, bedugja a szelepet, 

majd ezután egy zárható táskába helyezze azt. Repülővel való utazás esetén, mivel az első használatkor az 

illatpalackról a fólia el lett távolítva, így előfordulhat a kupaknál kisebb mértékű szivárgás a légnyomás 

változása miatt. Ezért célszerű az illatpalackot egy külön zárható csomagolásba helyezni, ezzel megakadályozva, 

hogy a bőrönd tartalma az esetleges szivárgó illatanyaggal érintkezzen. 

Repülés előtt mindenképpen tájékozódjon azzal kapcsolatban, hogy milyen anyagokat lehet a gépre felvinni. 

Előfordulhat, hogy a csomagját ellenőrizni fogják és nem viheti fel a kézipoggyászában az illatpalackot a gépre. 

Amikor megérkezik, ügyeljen arra, hogy a készülék bekapcsolása előtt visszahelyezze az illatpalackot a gépbe. 

 

Hagyhat az esetleg lecsöppenő vagy kiömlő folyadék maradandó foltot a bútorok 

felületén? 

IGEN, minden légtér kezelő illatanyag hagyhat foltot fa, kő és más anyagok felületén. A legjobb megoldás ennek 

elkerülésére az, ha a készülékből kivett illatpalackra azonnal visszahelyezi a kupakot, és rajta is tartja egészen 

addig, amíg nem szeretné újra használni. 

 

Hogyan takaríthatok fel egy foltot? 

Ha lecsöppent az illatanyag, itassa fel amilyen gyorsan csak lehet, maje tisztítsa meg a felületet szappanos 

vízzel. A foltok feltakarításáról bővebben a használati utasítás Illatanyaggal kapcsolatos óvintézkedések c. 

fejezetében olvashat. 
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Karbantartás 
 

 Az AirQ160 egy elektromos készülék beépített vezérléssel. 

 A készüléket ne döntse el vagy állítsa fejjel lefelé, amikor az illatpatron benne van, különben szivároghat 

belőle az illatanyag.  

 Ne tegye ki a készüléket és az illatpalackot szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak (50°C-nál magasabb, vagy 

fagypont alatti hőmérséklet).  

 Ügyeljen, hogy ne ejtse a készüléket a földre vagy vízbe. Ne helyezze el víz közelében. 

 Ne fesse le és semmilyen módon ne próbálja megváltoztatni a burkolat színét. 

 Szállításkor távolítsa el az illatpalackot és a készüléket helyezze vissza az eredeti dobozába, majd így 

helyezze bele egy hullámpapírból készült dobozba. 

 Mindig tartsa a kupakot a palackon, ha az nincs a készülékben és nem használja. 

 Figyelem: ne helyezze a készüléket villany vagy egyéb 100 °C-nál magasabb hőforrás alá, mert a készülék 

burkolata sérülhet. 

 Amikor kicseréli vagy eltávolítja az illatpalackot a készülékből, mindig törölje át az AirQ160 burkolatát és 

belső felületét egy semleges felületi tisztítószerrel átitatott enyhén nedves ruhával. Ezután törölje át még 

egyszer egy sima, enyhén nedves ruhával. Tisztítás előtt mindig húzza ki az AirQ160-t a hálózati 

csatlakozóból. 

 Az AirQ160 letörlésekor ügyeljen arra, hogy a tisztító ruhával vagy más anyaggal ne tömítse el a készülék 

ki-, és bemeneti légnyílásait. 
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Specifikációk 

 

Méret: 137mm/137mm/146mm 

Súly: 1,41 kg 

Bemenő teljesítmény: 100-240 VAC / 0,4 A 

Frekvencia: 50/60 Hz 

Belső teljesítmény: 15 VDC / 1,2 A 

Biztonsági jóváhagyások: FCC, CUL, UL, CE, RoHS 

Környezeti feltételek: 0°C és 40°C között, 85% páratartalom alatt 

Illat palack: 75 ml, 90 ml, 105 ml 

Teljesítmény: 54 m
2
-ig 

Palack élettartama: 30-60 nap a használattól függően 
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Jótállás 

Mire vonatkozik? 

A garancia kiterjed minden anyag-és gyártási hibára, kivéve a lentebb említett eseteket. 

Mennyi időre vonatkozik? 

A garancia a vásárlástól számított 1 évre vonatkozik. 

Mire nem vonatkozik? 

A garancia nem terjed ki a helytelen használatból eredő, a használati útmutatóban leírtaktól eltérő használatból 

eredő károkra, illetve az adapter vagy tartozékok hibáira. 

Mit tesz a hibák esetén a gyártó? 

A forgalmazó garanciát vállal a termékben bekövetkező anyag-és gyártási hibákra. Amennyiben javításra nincs 

lehetőség, úgy a forgalmazó a hibás készüléket egy azonos vagy hasonló funkciókkal bíró teljes garanciás 

termékre cseréli. 

Hogyan érem el a szervízt? 

Hívja a +36 20 501 3233 szerviz vonalat. Ez a garancia biztosítja Ön számára a mindenki által elérhető és az 

országspecifikus jogokat egyaránt.  
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