
LCD Automata légfrissítő adagoló 
Használati útmutató

Ez a légfrissítő adagoló, elektromos áramkört használ, precízen állítható az adagolási idő, energiatakarékos 
működésű, könnyen és hatékonyan használható.

Beállító gombok
Az adagolón 7 gomb található ezek funkcióit az 1. ábrán láthatja. 
RESET: a korábbi beállítások törléséhez egyszer nyomja meg.
SPRAY: Nyomja meg egyszer és a zöld és piros ledek háromszori villanását követően az adagoló automatikusan fúj egyet.
MODE: 
ON/OFF: Nyomja meg egyszer, és az ON felirat lesz látható a kijelzőn, a zöld és piros ledek háromszori villanását követően
az adagoló automatikusan fúj egyet. Ha semelyik gombot nem nyomja meg 10 mp-en belül, az óra 00:00-vál elindul és az 
adagoló alapértelmezett módba lép: 24 órán keresztül 15 percenkét fúj egyet. 10 mp-en belül a bármelyik gomb megnyomását 
követően (kivéve RESET) nem fog automatikusan elindulni az adagoló. 
ADAGOLÁS ELINDÍTÁSA: Tartsa 2mp-ig nyomva a MODE gombot, a kijelzőn látható lesz a START felirat, ezután a HOUR 
és MIN gombokkal állítsa be az adagoló indulásának idejét.
ADAGOLÁS LEÁLLÍTÁSA: Nyomja meg a MODE gombot, a kijelzőn látható lesz a STOP felirat, a HOUR és MIN gombokkal 
állítsa be, hogy mikor álljon le az adagoló. 
A FÚJÁSOK SZÁMA: Nyomja meg a MODE gombot és a SPRAY felirat valamint az eddig történt fújások száma. (átlagosan 
300ml=3000 fújás). A törléshez/újraindításhoz nyomja meg kétszer hosszan az ON/OFF gombot (ajánlott új töltet 
behelyezésekor).
FÚJÁSOK IDŐKÖZÉNEK BEÁLLÍTÁSA: Nyomja meg a MODE gombot, a kijelzőn az "INTERVAL" felirat lesz látható, a MIN 
gombbal szabadon állítható 1 és 60 perc között.
MŰKÖDÉSI NAPOK: Nyomja meg a MODE gombot, a kijelzőn látható lesz a "WEEK" felirat, a WEEK gombbal állítsa be, hogy 
mely napokon üzemeljen az eszköz. (Hétfőtől - Péntekig és hétvégén stb.)
VALÓS IDŐ BEÁLLÍTÁSA: Nyomja meg a MODE gombot, a kijelzőn megjelenik a "CLOCK" felirat, majd a HOUR és MIN 
gombokkal állítsa be a pontos időt. A WEEK gomb megnyomásával beállítható a pontos dátum.
Megjegyzés: a különböző beállítások a MODE gomb nyomkodásával érhetők el.

Technikai információ
Légfrissítő adaogló   Feszültség = 3V   Állandó áramerősség: <1mA

Megjegyzés
1. Soha ne fordítsa az adagolót a saját és mások arcába.
2. A felhasználási környezetnek 50 °C fok alatt kell lennie.
3. Soha ne használjon higítót, vagy más oldószert az eszköz tisztításhoz.
4. Az elemek merülésére hang figyelmeztet és látható lesz a kijelzőn is.
5. A beállítások megörzéséhez a lemerült elemeket 1 percen belül kell kicserélni!
Csomag tartalma
Légfrissítő adagoló: 1db
Használati utasítás: 1db 
Kulcs és zár: 1 - 1 db 
Szerelési anyagok: 1 db
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