
 

 

 
 

Programowalny Dozownik do wkładów 
zapachowych 270ml 

 
Funkcje 
Po naciśnięciu przycisku u góry dozownika należy 
otworzyć pokrywę. Pod spodem znajduje się 7 
przycisków: (od lewej) 
 
1. RESET 

Anuluje wcześniejsze ustawienia dozownika 
2. SPRAY (należy odsunąć dozownik od twarzy) 

Po naciśnięciu dozownik wykona probną emisję 
zapachu 

3. MODE 
Po naciśnięciu, na ekranie pojawi sie tryb, w 
ktorym pracuje dozownik: 
START/STOP/SPRAY/INTERVAL/WEEK/HOUR/
MIN/CLOCK 

4. WEEK (tryb dni tygodnia) 
Ustawiany za pomocą przycisku 

5. HOUR (godzina) 
 Ustawiany za pomocą przycisku 

6. MIN (minuty) 
 Ustawiany za pomocą przycisku 

7. ON/OFF 
Włącza / wyłącza dozownik 
Uwaga: Po naciśnięciu tego przycisku wyświetli 
się “ON”, diode LED trzykrotnie zaświeci na 
zielono, na czerwono, dozownik wykona próbną 
emisję zapachu i przełączy się w zaprogramowany 
tryb działania; Po ponownym naciśnięciu 
wyświetlacz wyświetli “OFF”, dozownik się wyłączy, 
ale wyświetlacz będzie pokazywał godzinę. 
 

WYŚWIETLACZ LCD: 
Gdy wyczerpie się bateria, odpowiedni symbol 
ukaże się na wyświetlaczu. 
 
Dioda LED: 
Gdy dozownik pracuje w normalnym trybie, dioda 
LED będzie mrugać na zielono. 
 
 
 
 
 
SPOSÓB UŻYCIA 

1. START I STOP 
Naciśnij MODE, gdy pojawi się START, nastepnie 
naciśnij HOUR i MIN aby ustawić godzinę 
włączenia; 
Naciśnij MODE, gdy pojawi się STOP, nastepnie 
naciśnij HOUR i MIN aby ustawić godzinę 
wyłączenia; 
Ustawienia odstępów między emisjami 
zapachu i resetowanie 
Naciśnij MODE, gdy pojawi się SPRAY na 
wyświetlaczu, pojawi sie informacja o calkowitej 
ilości emisji zapachu; odświeżacz powietrza 
emituje 3000 strzałów. 
1. Odstęp między emisjami zapachu 

Naciśnij MODE. Gdy pojawi się 
“INTERVAL”naciśnij MIN aby ustawić czas 
pomiędzy emisjami zapachu i wybrać 1-60 
minut. 

2. Tryb weekendowy Set weekend working 

Naciśnij Mode. Gdy pojawi się “WEEK” na 
wyświetlaczu, naciśnij WEEK aby wybrać tryb 
funkcjonowania w weekendy. Możesz wybrać 
jeden spośrób 3 cyklów: 

1.2.3.4.5  (włączony od PON do PT) 

1.2.3.4.5.6  (włączony od PON do SOB) 

1.2.3.4.5.6.7  (włączony od PON do NIE) 
 
3. Ustawianie czasu i dnia tygodnia: 

Naciśnij MODE. Kiedy pojawi się “CLOCK” na 
wyświetlaczu, naciśnij HOUR i MIN aby ustawić 
czas, następnie naciśnij WEEK aby ustawić dzień 
tygodnia. 
 
 

SPECYFIKACJA 
Obudowa: ABS                         
Wymiary: W 24.2 Sz 8.0 Gł 9.5 cm 
Waga 480 g                              
Odstęp emisji : 1-60 minutes                     
BATERIE: 2 x D (3V) 
 
Instalacja 
1. Zaleca się montaż na wysokości powyżej 2 

metrów, w taki sposób, aby był możliwy dostęp 
do dozownika z góry 

2. Przytrzymując tylną ścianę dozownik azaznacz 
otwory na ścianie, przykręć dozownik za pomocą 
śróbek załączonych do zestawu. 
 
 
 

Opakowanie zawiera 
1 x Dozownik 
1 x zamek I kluczuk 
Zestaw śrubek do montażu 
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