
 

 
 

                         

        

 

      

    

 

         

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                         

                         

                            
                                   
 
                                     
 
 

 



 
                                   Instrucţiuni de utilizare 

                         

                         
Aromatec Pompă pentru esenţe 

                                                                             RO 
 

  

                         

                         

 

 
 

Stimate Client! 
                   

                         Vă mulţumim că aţi ales acest produs AROMAWOLKE . Pe lângă faptul că beneficiaţi de o înaltă 
calitate tehnologică cumpărănd acest produs, dozatorul de arome îndeplineşte toate criteriile 
importante de fabricaţie.Vă garantăm calitate şi încredere la cel mai înalt nivel prin aplicarea celor 
mai moderne tehnologii de fabricare şi dezvoltare. 
 

  

      

    

 

                    Avantaje: 
 

Tehnică avansată, de încredere 
           

    

 

 
 

                    

     

Montaj simplu 
              

                         

    

 

 
 

Nu necesită întreţinere prea 
multă 

            

                         

                         
1. Descriere                                

 
      

 

                    
  

    

                         

 

1.1 Domenii de utilizare  
                 

  

Aromatizări în Infracabine, în saune cu temperaturi scăzute, în băi de 
aburi mai mici şi centre de wellness. 

 

                      

                         

 

1.2 Funcţionare 
                    

  

Cu un procedeu special de pulverizare (technica se află încă sub brevetare) esenţa 
se descompune în particule foarte fine şi se pulverizează direct în cabina de saună 
cu ajutorul pompei, printr-o ţeavă de alimentare. 

  

  

        

                         



 
 

                        

 

1.3 Capacitate 
                   

  

Pe partea din faţă a dispozitivului, cu ajutorl butonului rotativ “Intervall” se poate 
seta intervalul de pornire/dozare între 1-10 minute.Cu ajutorul butonului rotativ 
“Aromamenge”(cantitatea esenţei dozate)se poate seta intensitatea de dozare între 
6-60 secunde. 

  

Tensiune 230 V~ 50 Hz/5 Waţi 
              

                         

 

 
 
1.4 Conţinutul 
pachetului 

                 

  

1 x set complet dozator 
Aromatec  

               

  
1 x manual de utilizare în limba română 

             

                         

                         

              

 

 

             

 

  
 

               
 

                        
2. Instalare şi punere în funcţiune         2       

  
 
 

                   
  

     

 
 

       

Fixaţi dispozitivul de perete cu ajutorul a 2 
şuruburi, orificiile de fixare se află pe spatele 
unităţii. 

 

                  

                         

        

Instalaţi ţeava pentru arome de le dispozitiv până  
la cabina de saună. 

        

Atenţie!Ţeava specială de alimentare aromă 
nu trebuie îndoită pe traseul ei până la 
cabina de saună! 

 

        

Ţeava de alimentare(în vederea evitării formării aşa 
ziselor “buzunare cu apă”)trebuie să aibă o pantă 
dreaptă, coborâtoare sau urcătoare între pompă şi 
cabină. 

  

        

  

                          

 
 

       

Scoateţi rezervorul pentru esenţe rotind în sensul invers 
acelor de ceasornic,spre stânga.Umpleţi rezervorul numai 
până la nivelul indicat MAX.Aşezaţi înapoi la loc 
rezervorul pentru esenţe.Strângeţi rezervorul numai cu 
mâna.  

   

 
               

 

        

 
 

        

       
   

                         



                         

                         

                         

                          

 
 

                        

        

Porniţi sistemul de dozare. 
         

                         

                         

        

Setaţi valoarea frecvenţei dorite între 10-100%.  
    

        

(1-10 minute) 
             

 
              

                 

        

Setaţi valoarea intensităţii dorite între 10-100%.  
    

        

(4-40 secunde) 
           

                         

        

Dispozitivul este asigurat cu siguranţe fină din 
sticlă de 0,2AT. 

 

                         

                          

 
 

       

Duzele pentru arome trebuie instalate în peretele cabinei 
de saună cam la  înălţimea capului sau în tavanul cabinei 
de saună. 

  

               

                         

                         

                         

                         

             

 

           

                         

                                                  

                         
3. Întreţinere                           3       

  
 
 

                   
  

    

 
 

Dacă nu utilizaţi dozatorul de esenţe mai mult de 4 săptămâni, vă rugăm să 
descărcaţi/goliţi rezervorul pentru arome! 

 

 
 

                        

 

Instalaţi rezervorul special pentru soluţia de curăţare care conţine 
detergent de curăţare şi setaţi butonul pentru dozarea esenţei la 10%, iar 
butonul pentru cantitatea aromei la 100%.Echipamentul trebuie să 
funcţioneze în această stare timp de câteva minute. 

     
 

 
 

                        

 

Scoateţi din nou rezervorul pentru soluţia de curăţare.Sistemul se poate  
Scoate din funcţiune. 

 
 
 

                         
 
 

                   
  

    



 

 

 

 
 

 

Nu utilizaţi esenţe nepotrivite în dozatorul pentru 
arome!  

            

                          

 
 

                        

 

Nu utilizaţi sistemul pentru inhalare directă în scopuri 
terapeutice! 

         

                          

 
 

                        

 

Cablul de alimentare nu trebuie instalată în jurul sistemului de încălzire sau la o 
distanţă mică faţă de flacără deschisă! 

    

                         

  

 

   
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                 
AROMAWOLKE 
Badstrasse 21 

D-82284 Grafrath 
Germany 

Telefon  +49 (0)8144 - 996 91 86 
Fax  +49 (0)8144 - 996 91 87 

aromawolke-technik@online.de 
www.aromawolke.de 

HOTLINE 
Service tehnic 

+49 (0)175 - 1723988 


