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INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA DOZOWNIKA

1. Ustawienie bieżącej godziny oraz bieżącego dnia tygodnia

• Aby ustawić godzinę naciśnij przycisk SET. Na dole pojawi się napis CLOCK. Przyciskiem HOUR 
ustawiamy godzinę, przyciskiem MIN minuty. Po ustawieniu godziny potwierdzamy przyciskiem 
SET.

• Nad godziną pojawią się dni. Przyciskiem DAY wybierz dzisiejszy dzień, po czym potwierdź swój 
wybór przyciskiem SET. Zniknie reszta dni i na dole pojawi się napis AUTO. Naciśnij ponownie 
przycisk SET.

2. Podkreślenie dni tygodnia, w których ma być dozowany zapach

• Na górze ekranu pojawią się same dni tygodnia. Aby zaznaczyć wszystkie dni, przytrzymaj przycisk 
ENTER i potwierdź swój wybór przyciskiem SET. Jeżeli chcesz ustawić różne programy dla różnych 
dni zaznacz tylko te dni dla których chcesz ustawić program. Po ustawieniu programu dla 
pierwszego dnia/dni, programator zapyta Cię o resztę dni.

3. Wpisanie godziny rozpoczęcia dozownia zapachu ON oraz godziny zakończenia dozowania OFF    
w podkreślonych dniach tygodnia

• Na ekranie pojawią się kreski oraz napis ON1 w lewym dolnym rogu. Ustawiamy godzinę startu 
pracy dozownika analogicznie do ustawiania godziny (pkt 1). Potwierdzamy ustawioną godzinę 
przyciskiem SET. Ponownie pojawią się kreski oraz napis OFF1 w lewym dolnym rogu. Ustawiamy 
godzinę końca pracy dozownika tak samo jak poprzednio. Potwierdzamy przyciskiem SET.

4. Częstotliwość dozowania zapachu - wpisanie liczby minut określających przerwę w dozowaniu 
zapachu - Interwał np co 20 minut

• Następnie ustawiamy częstotliwość dozowania zapachu. Przyciskiem HOUR ustawiamy rząd 
dziesiątek czyli cyfrę 2, przyciskiem MIN jedności czyli cyfrę 0 (od 1 do 99 minut). Ustawiony mamy 
interwał co 20 minut. Potwierdzamy przyciskiem SET.  Pokaże się liczba dozowań 3000. 
Potwierdzamy przyciskiem SET . Na ekranie pojawi się bieżąca godzina, dzień i ON. Dozownik jest 
zaprogramowany.

W przypadku gdy chcemy ustawić więcej niż jeden przedział czasowy w danym okresie czasu 
potwierdzamy ustawienie pierwszego interwału poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków SET 
oraz ENTER. Na wyświetlaczu pojawi się paremetr ON 2 i ustawiamy godzinę i minuty oraz Interwal,
zatwierdzamy SET 

• Jeżeli chcemy ustawić program w godzinach np. 18.00-4.00 musimy najpierw ustawić pierwszy 
interwał od 00.00 – 4.00. A później drugi interwał w godzinach 18.00 – 23.59.

• Aby sprawdzić poprawność ustawionego programu, widząc godzinę naciskamy jednocześnie 
przycisk SET i ENTER, przechodzimy między ustawieniami przyciskiem ENTER.

• Należy monitorować stan zapachu oraz baterii. Ustrzeże to przed rozprogramowaniem dozownika 
(ikona 1 na schemacie – stan puszki, ikona 6 – stan baterii)



Koniec wkładu – migający prostokąt po lewej stronie godziny. Koniec baterii – prostokąt po prawej srtonie

Przy wymianie następnego wkładu, należy wyzerować licznik. Na obudowie pod puszką jest naklejka z 
opisem, żeby wcisnąć: TEST TEST DEMO TEST Po wyzerowaniu licznika, dozownik będzie odliczał 3000 doz

PRAWIDŁOWE  UMIESZCZENIE WKŁADU: puszka z zapachem powinna być mocno wciśnięta złotą obrączką 
powyżej plastikowego kołnierza dozownika.

W przypadku gdy zapadka na górze blokuje umieszczenie puszki, należy kciukiem nacisnąć pionowo 
zapadkę, która powoli się cofnie, robiąc miejsce na spust puszki z zapachem.

Prawidłowe umieszczenie puszki z zapachem:

DEMO – aby sprawdzić poprawność umieszczenia puszki, można nacisnąć przycisk DEMO, po którym 
dozownik 3 razy psiknie zapachem. Uważać na oczy i skierować wylot dozownika w innym kierunku.

DOZOWNIK ustawić na wysokości co najmniej 2,20 metra, żeby zapach wyczuwalny był na większej 
powierzchni. 

Sprawdzenie zaprogramowanych ustawień: Krok 1. Naciskamy SET i ENTER jednocześnie przez 3 sekundy.

Krok 2. Po naciśnięciu przycisku TEST panel wyświetla wszystkie zapamiętane ustawienia.

Następnie panel powraca do wyświetlenia wskazań wyjściowych.


