Návod k obsluze pro aerosolový rozprašovač AirSenz Plus - digi
Popis funkčních tlačítek
-

POWER
ALARM
MODE
UP
DOWN
ENTER

zapne dávkovač
slouží k upozornění na výměnu náplně
slouží k samotnému programování (viz. níže)
slouží k samotnému programování (viz. níže)
slouží k samotnému programování (viz. níže)
potvrzuje nastavené hodnoty

Popis funkcí:
Nastavení aktuálního času a dne:
Stiskněte 1x tlačítko MODE, hodnoty „SET“ a „hodiny“ na displeji začnou blikat.
Tlačítky „UP/DOWN“ zvolte požadovanou hodnotu v rozmezí 1-24 hodin.
Správně nastavenou hodnotu potvrďte tlačítkem „ENTER“, začne blikat hodnota udávající minuty.
Tlačítkem „UP/DOWN“ zvolte požadovanou hodnotu v rozmezí 00-59 minut.
Správně nastavenou hodnotu potvrďte tlačítkem ENTER. Začne blikat hodnota den „DAY“.
Tlačítkem „UP/DOWN“ zvolte aktuální den a potvrďte tlačítkem „ENTER“.
Nastavení rozmezí rozprašování:
Stiskněte 4x tlačítko MODE, v hodnotě „24H“ na displeji, začne blikat „ON“. Tlačítky UP/DOWN zvolte
čas, ve kterém začne Microspray rozprašovat, potvrďte tlačítkem „ENTER“.
Poté začne na displeji blikat „OFF“. Tlačítky UP/DOWN zvolte čas, ve kterém Microspray přestane
rozprašovat, potvrďte tlačítkem „ENTER“.
V jednotlivých dnech, které následně nastavíte (viz níže), bude Microspray rozprašovat v intervalech a
rozmezí vámi zvoleném. Např.: Po – Pá vždy od 8:00 do 17:00 v intervalu 15min po dobu 97dní
Nastavení provozu jednotlivých dnů v týdnu:
Stiskněte 8x tlačítko MODE, hodnota „ON“ a MO“ na displeji začne blikat.
Tlačítkem „UP/DOWN“vyberte dny, ve kterých bude Microspray v provozu („ON“) a potvrďte tlačítkem
„ENTER“
Stejným způsobem naprogramujte dny, ve kterých Microspray v provozu nebude („OF“)
Nastavení intervalu rozprašování:
Stiskněte 10x tlačítko MODE, hodnota „INT“ na displeji začne blikat.
Tlačítkem „UP/DOWN“ zvolte požadovanou hodnotu v rozmezí 1-60 minut.
Požadovanou hodnotu potvrďte tlačítkem „ENTER“.
Pokud nastavíte interval např. 15min, v pravém rohu pod nápisem „Refill“ se objeví číslice označující počet
dnů, po kterých je třeba náplň vyměnit. Počet dnů se mění v závislosti na délce nastaveného intervalu.
Stisknete-li tlačítko „ALARM“, objeví se v levé části displeje ikona zvonečku a na výměnu náplně budete
upozorněni.
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Instalace
Umístěte AirSenz do výšky 2–3m nad zemí a cca 15cm od stropu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

odemkněte a odklopte přední kryt přístroje
vyvrtejte dle potřeby díry pro hmoždinky
přiložte přístroj ke zdi, přišroubujte a ujistěte se, že je bezpečně připevněn
vložte dvě baterie typu „D“ = tlusté monočlánky (doporučujeme baterie alkalické)
naprogramujte dávkovač, viz. popis funkcí
ujistěte se, že je AirSenz vypnut (tlačítko „POWER“)
vložte sprej
zapněte dávkovač tlačítkem „POWER“
můžete vyzkoušet funkčnost spreje pomocí tlačítka „TEST“
(při testování odvraťte tvář od rozprašovače)
uzamkněte dávkovač dodaným klíčkem a klíček bezpečně uschovejte

Výměna náplně
1.
2.
3.
4.
5.

odemkněte dávkovač a odklopte přední kryt
vypněte tlačítkem „POWER
vyjměte sprej a vložte nový
zapněte tlačítkem „POWER“
zavřete, uzamkněte

Upozornění
AirSenz:
- neumisťujte do blízkosti potravin a ploch pro jejich úpravu
- neumisťujte do blízkosti zvířat (akvárií, terárií apod.)
- nevystavujte přístroj venkovnímu prostředí (prachu, dešti, slunci, mrazu pod.)
- nevkládejte baterie starší jednoho roku
- nenechávejte v dávkovači vybité baterie
- při testování odvraťte tvář od rozprašovače.

.
Při výměně baterií údaje v paměti vydrží 30 vteřin. Bude-li vám výměna trvat déle, budou nastavené
údaje nezvratně vymazány.
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