
 
  

Brukerveiledning Aromatekmaskin 
 

Beskrivelse: 
Aromatekmaskin er en luktsaneringsmaskin utviklet til nøytralisering/fjerning av ubehagelig lukt i kjøretøyer. 
Aromatekmaskinen fjerner lukt fra sprekker, hulrom, utenpå og dypt inne i seter, tepper, dør-/tak-
/bagasjeromstrekk m.m. Fordelen med Aromateksystemet i forhold til konvensjonelle luftrensere er at dampen 
også fjerner lukt dypt inne i de myke overflatene. 
Aromatekmaskinen fungerer ved at den sprer tørr damp rundt i hele kjøretøyet. Dampen kommer fra utskiftbare 
Neutroxpatroner som inneholder en blanding av naturlige oljer. Dampen fra disse oljene bryter ned kjemisk og 
nøytraliserer ubehagelig lukt fra tobakk, hund/katt, matrester m.m. Disse oljene er klassifisert som ikke-farlige. 
 
Ved ønske om annen lukt i kjøretøyet etter endt behandling eller kun maskering av lukt benyttes en duftpatron. 
 

Brukerveiledning lukt-nøytralisering/fjerning 
Forbehandling: 
Prøv og finn årsaken til luktkilden siden den har betydning for hvordan lukten skal fjernes. 
Er årsaken til lukten synlig, fjernes denne og det vaskes/renses med egnet rengjørings- eller 
desinfeksjonsmiddel. 
Er ikke årsaken synlig, vaskes alle tilgjengelige harde flater med egnet rengjøringsmiddel og tekstiler renses 
(tepperensemaskin) med egnet rengjøringsmiddel.  
Ved påvist tilsmussing av oppkast eller urin renses først aktuelt område med Bio-Brisk som foreskrevet på etikett. 
Er lukten fortsatt gjeldende etter rengjøring av interiøret brukes Aromatekmaskin. 
 

Behandling (Neutroxpatronen gir 5 x 2 timers behandlingstid.): 
Aromatekmaskinen fungerer kun i kombinasjon med Neutroxpatron eller en av Autosmart's duftpatroner. Se til at 
kjøretøyets interiør er rengjort og tørt før behandling starter. 
Ta Aromatekpatronen ut av plasten. Drei ventilene i hver ende på patronen til det oppnås god åpning. Sett 
patronen ned i maskinen og steng lokket. Sett Aromatekmaskinen sentralt i området som skal behandles. Koble 
til strøm på maskinen. Trykk "TIME" knappen til ønsket behandlingstid (Et trykk pr. ønsket 1/2 time). 
 
Sett på tenningen i bilen med viften på 1 og med resirkulering av luften. Koble vedlikeholdslader til bilens batteri. 
 
Trykk på ON/OFF knappen og maskinen starter. Se til at alle vinduer og dører er lukket under behandling. 
Behandlingstid avhenger av størrelsen (m3) på området som skal behandles. I bil/lastebil vil det som oftest holde 
med 2 timer behandling. I minibuss/buss vil opp til 4 timers behandling ofte være påkrevd. Blir ikke resultatet 
tilfredsstillende, gjentas behandlingen. Ta Aromatekpatronen ut av maskinen etter endt behandling. Skru igjen 
ventilene i hver ende av patronen og kryss av for brukt tid på patronen (1time for hver rute). Aromatekpatronen 
oppbevares best på et tørt sted i lukket plastpose. 
 

Brukerveiledning lukt-tilsetting/maskering 
Behandling (Duftpatronen gir 4 x 1 eller 2 x 2 timers behandlingstid.): 
Aromatekmaskinen fungerer kun i kombinasjon med Neutroxpatron eller en av Autosmart's duftpatron. Se til at 
kjøretøyets interiør er rengjort og tørt før behandling starter. 
Ta Aromatekpatronen ut av plasten. Drei ventilene i hver ende på patronen til det oppnås god åpning. Sett 
patronen ned i maskinen og steng lokket. Sett Aromatekmaskinen sentralt i området som skal behandles. Koble 
til strøm på maskinen. Trykk "TIME" knappen til ønsket behandlingstid (Et trykk pr. ønsket 1/2 time). 
 
Sett på tenningen i bilen med viften på 1 og med resirkulering av luften. Koble vedlikeholdslader til bilens batteri. 
 
Trykk på ON/OFF knappen og maskinen starter. Se til at alle vinduer og dører er lukket under behandling. 
Behandlingstid avhenger av størrelsen (m3) på området som skal behandles. I bil/lastebil vil det som oftest holde 
med 1 times behandling. I minibuss/buss kan ytterligere behandlingstid være påkrevd. Blir ikke resultatet 
tilfredsstillende, gjentas behandlingen. Ta Aromatekpatronen ut av maskinen etter endt behandling. Skru igjen 
ventilene i hver ende av patronen og kryss av for brukt tid på patronen (1time for hver rute). Aromatekpatronen 
oppbevares best på et tørt sted i lukket plastpose. 
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Et naturlig førstevalg blant profesjonelle brukere.               


