Dealer zorg:

Verwisselen geurcartouche AROTEC 2
De Arotec is geschikt voor het verstuiven van (BIO) etherische geurolie. Deze geurolie kan besteld worden
bij Natural Mood Makers: info@naturalmoodmakers.nl
Als de geurcartouche leeg is (je ruikt niets meer) of als je een andere geur in de machine wilt gebruiken ga je als
volgt te werk.

1. Zet de machine ‘uit’ door de aan/uit knop op ’uit’ te zetten.
2. Open de machinedeur met een muntstukje o.i.d.
3. Maak de te wisselen geurcartouche los door de klemringen van de geurcartouche in te drukken en
de slangen een voor een uit de cartouche te trekken en verwijder deze uit de machine*). Maak
daarbij altijd eerst de dikkere aansluitslang los, daarna pas de dunnere. Soms gaat het een beetje
lastig omdat de geurolie plakkerig is.
4. Haal de nieuwe cartouche uit de verpakking en open deze door eerst de dikke afsluitpin te
verwijderen en daarna pas de dunne.
5. Sluit vervolgens voorzichtig de nieuwe geurcartouche in de machine aan. Let er daarbij op dat het
metalen aansluitgedeelte goed verankerd is in de cartouche zodat er geen lekkage kan plaatsvinden
6. Sluit de machinedeur weer.
7. Start de machine weer door de aan/uit schakelaar op ‘aan’ te zetten.
*) Gelieve de lege cartouche niet weg te gooien. Tijdens het reguliere onderhoud zal onze onderhoudstechnicus de lege
cartouches mee retour nemen voor hergebruik.
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Reiniging met reinigingscartouche AROTEC 2
De Arotec 2 is geschikt voor het verstuiven van (BIO) etherische geurolie. De machine moet voor een
optimale werking 1-2 maal per jaar gereinigd worden. De reinigingscartouche is voor 2 jaar voldoende en
kan besteld worden bij Natural Mood Makers: info@naturalmoodmakers.nl. Wij adviseren u de machine te
reinigen na elke cartouche wisseling.
Reinigingsprocedure:
1. Zet de machine ‘uit’ door de aan/uit knop op ’uit’ te zetten.
2. Open de machinedeur.
3. Maak de (lege) geurcartouche los door de klemringen op de cartouche in te drukken en de beide
slangen uit de cartouche te trekken en verwijder deze uit de machine*). Maak daarbij altijd eerst de
dikkere aansluitslang los, daarna pas de dunnere.
4. Sluit vervolgens voorzichtig de reinigingscartouche in de machine aan. Let er daarbij op dat het
metalen aansluitgedeelte goed verankerd is in de cartouche zodat er geen lekkage kan plaatsvinden
5. Zet de machine aan door de aan/uit knop op ‘’aan’’ te zetten.
6. Zet na 10 seconden de machine weer uit door de aan/uit knop op ‘’uit’’ te zetten.
7. Herhaal punt 5 en 6 ca. 10 – 15 maal.
8. Maak de reinigingscartouche vervolgens weer los door de klemringen op de cartouche in te
drukken en de beide slangen een voor een uit de cartouche te trekken en verwijder de cartouche
uit de machine*). Maak daarbij altijd eerst de dikkere aansluitslang los, daarna pas de dunnere.
Vergeet niet de afsluitnippels van de reiniginscartouche er weer in te doen (anders verdampt de
speciale reinigingsvloeistof).
9. Haal de nieuwe geurcartouche uit de verpakking en open deze door eerst de dikke afsluitpin te
verwijderen en daarna pas de dunne. Indien de oude cartouche nog niet leeg was kunt u de oude
ook gewoon terugplaatsen.
10. Sluit vervolgens voorzichtig de geurcartouche in de machine aan. Let er daarbij op dat het metalen
aansluitgedeelte goed verankerd is in de cartouche zodat er geen lekkage kan plaatsvinden.
11. Druk, indien u een nieuwe cartouche heeft geplaatst, vervolgens 2 seconden op de resetknop direct
naast de cartouche. Sluit de machinedeur weer.
12. Start de machine weer door de aan/uit schakelaar op ‘aan’ te zetten.
*) Gelieve de lege cartouche niet weg te gooien. Tijdens het reguliere onderhoud zal onze onderhoudstechnicus de lege
cartouches mee retour nemen voor hergebruik.
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