
www.smellandsmile.de

smellandsmile



�س��ا�

۱

۲

۳

٤

٦

۸

۹

۱۰

۱۱



�ات����

�����ت

 ال تقوم بتعديل أو فك أو تصليح الجهاز بشكل عشوائي. عند حدوث أي عطل بالجهاز من فضلك اتصل
.الفني المختص في الحال

 من المفترض أال تتسبب بضرر بشاحن الطاقة بثنيه بالقوة أو سحبه بالقوة أو وضع حمل ثقيل عليه أو
قصه أو محاولة إعادة صنعه

من المفترض أال تستخدم شاحن ذا تيار متردد (AC)  إذا كان به عطل أو غير متوافق مع مدخل  

من المفترض أال تضع الجهاز أو شاحن التيار المتردد في منطقة رطبة

ال تقم بتفكيك الجهاز وهو يعمل

من المفترض أال تستخدم كهرباء التيار العالي أو شاحن سلكي أو شاحن مكسور

من المفترض أال تلمس السلك أو جسم الجهاز في حالة الرعد و/أو البرق

الشاحن بالجهاز

 ١- بعد التركيب من فضلك حافظ على الجهاز في وضع رأسي. إذا كان الجهاز مائًال أو في

وضع أفقي ربما قد يفيض الزيت للخارج ويتلف الجهاز

 ٢- ال تقوم بتعديل أو فك أو تصليح الجهاز بشكل عشوائي. عند حدوث أي عطل بالجهاز

من فضلك اتصل الفني المختص في الحال

 ٣- ربما تكون أيقون الرزاز ظاهرة على الشاشة بينما الجهاز ال يقوم بنشر الرزاز ألن الجهاز

في وقت التوقف وليس وقت العمل

٤- ليس من المسموح أن تلمس / أو تضغط على أي زر عندما يكون الجهاز في وضع الغلق

 ٥- إذا كانت شاشة العرض بها خطب ما، والبرامج بها ال تعمل، من فضلك قم بإستعادة

ENT الجهاز بالضغط على زر (         ) لـ 5 ثواني حتى تسمع صوت بيب
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شريط التيفلون العازل

١- اربط / لف قلب موزع الرزاز بـ 5-3 لفات إذا كان جديدًا ستثبته بالجهاز
 ٢- اربط/ لف الموصل بالجهاز باستخدام المسامير

ا��ا���ت
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١- افتح الصندوق الجهاز

٢- اسحب الزجاجة

٣- قم بفتح الزجاجة وامألها بالزيت األساسي

٤- أدخل الزجاجة

٥- قم باستخدام الجهاز في التعطير
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بخاخ

LCD شاشة

رف التثبیت

زر التشغیل

مؤقت
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كيفية استخدام مسامير التمدد

اصنع حفرة في الحائط، قم بإدخال أنبوبة التمدد في الحفرة، ادخل المسمار داخل أنبوبة التمدد

وأربط عليه بإحكام

١- اختار المكان المناسب

٢- ثبت رف التثبيت بالمسامير

٣- علق الجهاز

٤- تم األمر بنجاح
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التوقيت المحليأيقونة العمل

مؤشر الطاقة

الكهرباء متصلة فاللمبة مضيئة

مؤشر البلوتوث

متصل - اللمبة مضيئة

يلتقط اإلشارة - يومض

غير متصل - اللمبة غير مضيئة

– األثنين – األحد

المؤقت لأليام السبع

�� �¦ ا����

.وصل الطاقة وشغل المحول عندها ستسمع صوت "بيب" وسُتظهر الشاشة الوقت األولى والدرجة الحالية

إ��ق ا����

.ستنطفأ الشاشة عندما ُتغلق المحول وتفصل الطاقة

إ�°ادات ا�� ا�����

"بيب"  صوت  تسمع  حتى  ثواني  ل5  الضغط  في  واستمر   (SET) زر  على  اضغط 

ألسفل  أو   (Up) ألعلى  زر  على  اضغط  الوميض،  في  التاريخ  سيبدأ  عندها 

زر  على  الضغط  طريق  عن  المعدل  التاريخ  أكد  ثم  التاريخ  لتعديل   (Down)

(ENT)

اضغط على زر ألعلى (Up) أو ألسفل (Down) لتعديل الوقت ثم اضغط على زر 

(SET) لحفظ اإلعدادات (كما هو موضح في الصورة رقم 1)

����إ�°ادات در�� ا��

هناك 20 درجة لتختار بينهن. اضغط على زر ألعلى (Up) ستزداد الدرجة. اضغط 

على زر ألسفل (Down) ستنخفض الدرجة (كما هو موضح في الصورة 2)
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مالحظة: فترة العمل االفتراضية ستكون من 7:00 إلى 21:00 كفترة عمل أولى وباقي الفترات لهم قيمة 

افتراضية 00:00

 اضغــط علــى زر             لضبــط فتــرة عمــل الجھــاز، ھنــاك 5 فتــرات عمــل ككل
 (كما ھو موضح في الصورة 3). اضغط على زر ألعلى         أو ألسفل              لضبط
 وقــت البــدء واضغــط علــى زر            للتأكیــد والذھــاب إلعــداد وقــت التوقــف.
ــا إعــداد  بعــد االنتھــاء مــن إعــدادات فتــرة العمــل األولــى                    ، یمكنن
 تاریــخ التشــغیل. اضغــط علــى زر          للذھــاب لمنطقــة             واضغــط زر
 ألعلــى         لفتــح فتــرات العمــل الحالیــة تُظھــر الشاشــة            كمــا ھــو موضــح
 بالصــورة 4.اضغــط علــى زر ألســفل           لغلــق فتــرات العمــل الحالیــة
 تُظھر الشاشة           كما ھو موضح بالصورة 5. اضغط على زر         للذھاب
یــوم حالــة  فــي  الخطــوة  ھــي  كمــا  الخطــوة  ھــذه  ســتكون  التالــي،  للیــوم 
 األثنیــن            اضغــط علــى زر            للذھــاب إلعــدادات فتــرات العمــل التالیــة
 وســیكون ضبــط فتــرات العمــل 2، 3، 4، 5 نفــس مــا حدث مع ضبط إعــدادات فترة
ــق اإلعــدادات ــد وغل ــى زر           للتأكی ــة اضغــط عل ــي النھای ــى. ف العمــل األول

(SET)

(SET)

(SET)

(ENT)

(ENT)

(ENT)(MON)
(ON1&OFF1)

(OFF1)

(UP)(DOWN)

(DOWN)
(UP)(NO1)

(MON)
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ادخل الرقم السري

أحذف فترة عمل

عدل اسم الجهاز

المالحظات : الموقع

أضف فترة عمل

تبديل الوقت

(مالحظة: هناك 5 فترات عمل متاحة لتختار بينهن)

أضف جهاز

�	����ت ا�����´
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انتقل ألعلى أو
ألسفل للتعديل

اختر اليوم

اختر الدرجة
(درجة 1-20)

 اذا نسيت الرقم السري، من فضلك اضغط على

 الرقم السري .(Reset) استعادة ضبط المصنع

إلعدادات ضبط المصنع هو 8888

��	°�¦ ���� ا��
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ا������ وا¶����ك

نقص التركيززيادة التركيز
:�����

١- المعدل باألعلى معتمد على اختبار الزيت بالمعمل
٢- المعدل باألعلى للعلم فقط فاستخدام زيت مختلف قد يكون له معدل استهالك ُمختلف

الدرجة 1
الدرجة 2
الدرجة 3
الدرجة 4
الدرجة 5
الدرجة 6
الدرجة 7
الدرجة 8
الدرجة 9
الدرجة 10
الدرجة 11
الدرجة 12
الدرجة 13
الدرجة 14
الدرجة 15
الدرجة 16
الدرجة 17
الدرجة 18
الدرجة 19
الدرجة 20

اإلستھالك (ملیلتر/ساعة)فترة توقف (ثانیة)فترة عمل (ثانیة) ا�°ر��
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قبل أن تطلب إصالح الجهاز من فضلك تأكد باتباعك التعليمات التالية لمحاولة تشخيص العطل وإصالحه:

�¥��©ا�	�¦

�° ¸از� ¶
تأكد إذا ما كانت الطاقة واصلة أم ال -

إذا كانت اآللة خارج وقت العمل فستتوقف عن إصدار الرزاز -
تأكد إذا ما كانت مضخة الهواء تعمل أم تالفة وفي حالة إذا كانت تالفة أبدلها بمضخة جديدة -

���� ����
�� ا�¹از

�ج ا�	� �³�
¦§�� �º�» ¨��
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�¼°ر ا�¥��ز
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تأكد إذا ما كان مصدر الرزاز مسدود أم ال ضخ به الكحول من أجل التنظيف -
تأكد أن مضخة الهواء ليست ُمصابة بتلف جزئي، أبدلها بمضخة جديدة -

تأكد إذا ما كانت رأس الرزاز تالفة أم ال وأبدلها بواحدة جديدة -
تأكد إذا ما كان الجهاز مائًال أم ال وأجلها موضوع على أحد نهايتيه -

افحص زجاجة الزيت األساسي إذا كانت ُمحكمة أم ال ولفها لمكانها الصحيح -
افحص إذا ما كان جوان احكام العزل غير محكم أو تالف وقم باستبداله بواحد جديد -

افحص مضخة الهواء إذا كانت ُمحكمة أم ال وركبها بطريقة صحيحة -
إذا كانت مضخة الهواء تالفة، استبدلها بواحدة جديدة -

����ج ا�¥��ز ������£ إذا �°�ª أ�° ا���¶ت ا������:

١- أنت على وشك استبدال الزيت األساسي
٢- أصبح معدل خروج الرزاز بطيء

ات ا�����£:��

١- جد زجاجة نظيفة وامألها بالكحول الصناعي
٢- ركب زجاجة الكحول الصناعي بالجهاز وشغل الكهرباء واجعلها تعمل لمدة 5 إلى 10 دقائق

٣- أطفأ الكهرباء، وانهي عملية التنظيف

-۱۱ -



عقلية  أو  حسية  أو  بدنية  قدرات  ذوي  األطفال)  ذلك  في  (بما  أشخاص  قبل  من  الجهاز  استخدام  يجوز  ال 

منخفضة أو نقص الخبرة والمعرفة ، ما لم يكن لديهم إشراف

يلزم  توجيه األطفال تحت اإلشراف لعدم اللعب مع الجهاز

�ات����
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