01 Knoppen
1. Twee kleurige led-lampje
2. Reset teller
3. Omhoog bladeren
4. Omlaag bladeren

5. Accepteren
6. Programeren
7. Aan en uit
8. Spray tester

02 Installatie
Open de luchtverfrisser met de bijgeleverde sleutel. (Figuur 2) - Plaats de luchtverfrisser op de muur en markeer de
twee montage gaten met een pen. De geur dispenser moet minstens 2 meter boven de grond hangen (ideale hoogte).
Nadat de geur dispenser is gemonteerd, plaatst u de twee batterijen. Druk op de aan / uit-knop (7) om het apparaat in
te schakelen. Het LED-lampje knippert 4 maal en geeft een test spray. Wees voorzichtig dat de test spray niet in je
gezicht komt.
03 De klok instellen
Om de programmering te beginnen, drukt u op: P (toets 6)
- Tijd instellen : uren met de pijlen (toets 2 en 3) veranderen.

tijd instellen : minuten met de pijlen (toets 2 en 3) veranderen.

datum instellen : dag+maand met de pijlen (toets 2+3) veranderen.

04 Standaard (fabrieks instelling)
De geur dispenser is vooraf ingesteld op 24 uur per dag, 7 dagen in de week, sprays interval van 15 minuten. - Met de
standaard instellingen gaat de geurbus ongeveer een maand mee. De standaard instellingen kunnen ook worden
veranderd. - Ga naar stap 5 om de programmering voort te zetten.
05 Programmering spray interval
Beëindig programmering stap 3 en ga als volgt verder::
Starttijd (uren)

Starttijd (minuten)

Stoptijd (uren)

Stoptijd (minuten)

Gekocht bij :

Spray interval

Dagen in en uit schakelen. (voorbeeld 1 staan alle dagen aan)

Verwachte aantal dagen dat het geurbusje mee gaat.

Dagen uit : voorbeeld 2 dinsdag en woensdag knippert
sneller wanneer gekozen.

Verwachte aantal dagen dat het geurbusje meegaat.

Als het waarschuwings symbool begint te knipperen,
is de spray interval langer dan de ingestelde, dagelijkse sprays.

Verkort in dit geval de spray interval of verleng de dagelijkse sprays.
06 Waarschuwing

Groen
Rood

waarschuwingslampje: Vervang het geurbusje
waarschuwingslampje: Vervang de batterijen

Het geurbusje vervangen :
Schakel de luchtverfrisser met de aan / uit -schakelaar (knop 7) uit. Vervang de oude geurbus door een nieuwe.
Schakel het apparaat nu weer aan met de aan / uit -schakelaar (knop 7).
Het LED-lampje knippert 4 keer en geeft een test spray. Wees voorzichtig dat je het apparaat tijdens de test spray
NIET op je gezicht richt. - Herstel de spray teller door op de RESET-knop. (toets 2) te drukken.
Na het indrukken van de RESET-knop knippert het groene lampje één keer en het rode lampje knippert ook één keer:
Vervanging van de batterij - Schakel de luchtverfrisser met behulp van de aan / uit toets (toets 7) uit. De batterijen
moeten worden vervangen binnen 60 seconden om de huidige instelling te behouden. Nu de geur dispenser met de
aan / uit schakelaar opnieuw inschakelen. (toest 7)
Het LED-lampje knippert 4 keer en geeft een test spray. Wees voorzichtig dat je het apparaat tijdens de test spray
NIET op je gezicht richt. Om een test spray handmatig uitvoeren drukt u op de test knop (knop 8) met behulp van de
sleutel. (Fig I)

Gekocht bij :

