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Κατεβαςτζ από το Google Store το App  ME TO ONOMA: Άρωμα calculator Net Professional 
 

Google App Store->                                              

 

Δπηιεγνύκε Τπνινγηζκόο  πζθεπήο  Δθλέθσζεο 

 

Αθνύ έρνπκε γλώζε πνην κεράλεκα έρνπκε, ζπκπιεξώλνπκε ηελ θαηαλάισζε κέζα ζην APP   

 

Η θαηαλάισζε ξπζκίδεηαη αλάινγα κε ην κνληέιν εθλεθσηή.  

( Τπάξρεη πηζαλόηεηα λα έρνπκε κηθξέο απνθιίζεηο ζηελ θαηαλάισζε αλαιόγσο ην άξσκα πνπ ζα 

ηνπνζεηήζνπκε κέζα).  

 

SB80 New =1ml/h έσο 1,5ml/h    Υσξεηηθόηεηα Γνρείνπ: 100ml 

 

SB 80= 1.5ml/h - 2ml/h - 2.5ml /h  Υσξεηηθόηεηα Γνρείνπ:100ml 

 

SB100= 1.5 ml/h   Υσξεηηθόηεηα Γνρείνπ:200ml 

 

SB500= 4,5ml/h    Υσξεηηθόηεηα Γνρείνπ:500ml 

 

SB2000= 4,5ml/h   Υσξεηηθόηεηα Γνρείνπ:500ml 

 

SB5000= 6ml/h   Υσξεηηθόηεηα Γνρείνπ:1000ml 

 

SP5000=5ml x 2 = 10ml/h   Υσξεηηθόηεηα Γνρείνπ:2000ml 

 

Αλνίγνπκε ηελ εθαξκνγή θαη επηιέγνπκε :Τπνινγηζκόο πζθεπήο Δθλεθσηή 

 

Υσξεηηθόηεηα Γνρείνπ: 

πκπιεξώλνπκε ην δνρείν δεμακελήο αλάινγα κε ην κνληέιν (Βιέπε πην πάλσ ζηηο θαηαλαιώζεηο) 

 

Ώξεο εξγαζίαο: 

Γηα λα ξπζκίζνπκε ηνλ Δθλεθσηε ζσζηά ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεηε ην εύξνο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο  & ην  

εύξνο δηαθνπήο. 

1. Δύξνο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

Ρσηάκε ή Γλσξίδνπκε ην σξάξην θαηαζηήκαηνο πνπ ζα ηνπνζεηήζνπκε 

πρ 9:30κε14:30 & 17:00 κε 21:00 

Γηα λα βξνύκε ην ζύλνιν ησλ σξώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο αθαηξνύκε από ην κεγαιύηεξν δεθαδηθό ην 

κηθξόηεξν. 

ΠΥ  14.30 - 9:30= ην απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη είλαη νη ώξεο ιεηηνπξγίαο 5 ώξεο  

& 21:00 - 17:00 = 4 ώξεο 

Σν ζπλνιηθό σξάξην ιεηηνπξγίαο είλαη 9 ώξεο 

( Βξίζθνπκε ηηο ζπλνιηθέο ώξεο ιεηηνπξγίαο πνπ παξακέλεη αλνηρηό ην θαηάζηεκα)  

*Πξνζνρή ε πξάμε λα γίλεηαη ςεθηαθά θαη όρη αλαινγηθά  
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2. Δύξνο Γηαθνπήο 

Μεηαμύ ησλ event αθήλνπκε έλα θελό 30 ή 45 Λεπηώλ ώζηε ππάξρεη κηα νκνηνκνξθία αξώκαηνο ζην ρώξν  

ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

ΠΥ: Γειαδή  (1. Event 9:30 έσο 11:30 ) θελό 30 ιεπηά  (2. Event 12:00-14:30)  

 

 

Γεπηεξόιεπηα Δξγαζίαο: 

Σνπνζεηνύκε ηα δεπηεξόιεπηα εξγαζίαο 

 

Γεπηεξόιεπηα Γηαθνπήο: 

Σνπνζεηνύκε ηα δεπηεξόιεπηα Γηαθνπήο 

 

Μέξεο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο: 

Αθαηξνύκε ή πξνζζέηνπκε ηηο κέξεο ιεηηνπξγίαο εξγαζίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο 

 

Απνζεθεύνπκε ηελ ξύζκηζε κε ην νλνκαηεπώλπκν θαη ην ΑΦΜ  & δηεύζπλζε ηνπ πειάηε καο . 

 

Πξνζζέηνπκε ππελζύκηζε ζην Ηκεξνιόγην ηνπ θηλεηνπ καο ώζηε λα γλσξίδνπκε πόηε ηειεηώλεη ην 

αληαιιαθηηθό 
 

Ζπειτα πθγαίνουμε και περνάμε το πρόγραμμα ςτθν ςυςκευι εκνζφωςθσ και ρυκμίηουμε 

τα event των προγραμμάτων . 

 

Προτεινόμενθ διάρκεια ανταλλακτικοφ ανά 28 μζρεσ 

  

Σθμαντικι ςθμείωςθ για τθν καλι λειτουργιά του εκνεφωτι, δεν πρζπει ποτζ να 

ςυμπλθρϊνουμε νζο αναλϊςιμο μζςα ςτο μπουκαλάκι του εκνεφωτι αν δεν τελειϊςει το 

προθγοφμενο . Να φροντίηουμε ανά 5- 6 αλλαγζσ ανταλλακτικϊν να κάνουμε ζνα κακαριςμό 

τθν κεφαλι εκνζφωςθσ ϊςτε να διατθριςετε κακαρό το μπλζκ , για να μπορεί να λειτουργεί 

ςωςτά ο εκνεφωτισ. 

Δείτε τον τρόπο κακαριςμοφ εδϊ:  

Net Professional & Scent Aroma Εξυπθρζτθςθ Πελατών 

Σθλζφωνο: +30 2310 685 661 
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Παράδειγμα για ρφκμιςθσ ςυςκευθσ 

Έςτω λοιπόν ότι κζλουμε να ρυκμίςουμε τθν SB 100 για 28 μζρεσ 

Έχουμε ζνα κατάςτθμα λιανικισ με 6 μζρεσ εργαςίασ, Δευτζρα ζωσ Σάββατο, ωράριο εργαςία 

 10:00 ζωσ 21:00. Τα m2 του καταςτιματοσ δεν υπερβαίνουν  185m2 ι 540m3. 

Ξζρουμε λοιπόν ότι θ SB100 ζχει κάλφψθ ζωσ 185m2 ι 540m3 και κατανάλωςθ ανά ϊρα  1,5ml 

Πάμε λοιπον για το προγραμματιςμό τθσ ςυςκευισ. 

 

Δεδομζνου ότι ξζρουμε από τθν εκπαίδευςθ που ζχουμε κάνει τθν κατανάλωςθ τθσ SB100 (1,5ml/h) , τθν 

χωρθτικότθτα δοχείου SB100 (200ml), και τισ ϊρεσ εργαςίασ που κα εντάξουμε ςτο app μζςα ςτο  εφροσ ωραρίου 

λειτουργίασ  του καταςτιματοσ. 

 

*Πολφ ςθμαντικό εδώ να κυμίςουμε ότι κάκε ςυςκευι ζχει 4 ι 6 event.  

Συγκεκριμζνα θ SB100 ζχει 4 event.  

Έχουμε προαναφζρει ότι μεταξφ των event1 (κενό 30-45 λεπτά) event2 (κενό 30-45 λεπτά)  event3 (κενό 30-45 λεπτά)  

event4 (ϊςτε να υπάρχει μια ομαλότθτα αρωματιςμοφ ςτον χϊρο). 

 

Άρα: 

Σκεφτόμαςτε πωσ μποροφμε να ρυκμίςουμε μζςα ςτο εφροσ ωραρίου του καταςτιματοσ 10:00 με 21:00 , το δικό μασ 

πρόγραμμα βάςθ τα event  που ζχουμε ςτθν ςυςκευι 

Παράδειγμα:  

Event1= Start 10:00 - Stop 12:00 

               κενό 45 λεπτά 

Event2= Start 12:45 - Stop 14:50 

 Μεγάλο Διάλειμμα λόγω χαμθλισ προςζλευςθσ  

Event3= Start 17:00 - Stop 19:00 

              κενό 45 λεπτά 

Event4= Start 19:45 - Stop 21:00 

 

Έτςι αφοφ κάνουμε το άκροιςμα των ωρϊν  ςε όλα τα event  ( Βλζπε παράδειγμα : Ώρεσ παραδείγματοσ:8)  

( Αυτό κα ςασ βοθκιςει να βάλετε τθν ςωςτι παράμετρο μζςα ςτο app ςτο πεδίο Ώρεσ εργαςίασ ϊςτε να υπολογίςει 

ςωςτά  τισ μζρεσ διάρκειασ) 

  

Τϊρα  αφοφ  επιλζξουμε τισ μζρεσ που το κατάςτθμα είναι ανοιχτό. Βλζπουμε πωσ κζλουμε να ρυκμίςουμε τα πεδία: 

Δευτερόλεπτα εργαςίασ & Δευτερόλεπτα  διακοπισ 

Παράδειγμα:    

Δευτερόλεπτα εργαςίασ :120 ‘’ 

Δευτερόλεπτα  διακοπισ:60’’ 

 

Ακολουκεί εικόνα  του app απεικονίηοντασ  όλα τα παραπάνω 
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Ζχουμε βρει ότι κα διαρκζςει το ανταλλακτικό μασ 28 μζρεσ  

Αποκθκεφουμε τισ ρυκμίςεισ και τισ περνάμε χειροκίνθτα ςτθν ςυςκευι μασ, προςεκτικά  βιμα, βιμα.  

 

κανάρετε και δείτε το τρόπο που περνάω τισ  

ρυκμίςεισ ςτθν ςυςκευι: 

     


