Návod k obsluze pro aerosolový rozprašovač MICROSPRAY standard
Popis
1. On/Off přepínač – umístěný pod krytem přístroje, v levé horní části.
2. Baterie – použity dvě alkalické baterie typu D = tlusté monočlánky. Při běžném používání vydrží
baterie až 1 rok. Nevkládejte baterie starší jednoho roku.
3. Tlačítko pro nastavení intervalu rozprašování – je umístěno pod krytem v pravé horní části a
interval rozprašování může být nastaven na 7,5, 15 nebo 30 minut.
4. Testovací tlačítko – slouží k ověření funkčnosti spraye a je umístěno na levém boku.
Při testování odvraťte tvář od rozprašovače.
5. Ukazatel stavu baterií – bliká – li červená kontrolka, jsou baterie slabé
6. Ukazatel stavu náplně – bliká – li zelená kontrolka, je hladina náplně nízká.
Obsah náplně vystačí na 3000 dávek.

Instalace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Umístěte MS do výšky 2 – 3 m nad zemí a cca 15 cm od stropu

Odklopte přední kryt přístroje směrem nahoru,
Vyvrtejte dle potřeby díru pro hmoždinku,
Přiložte přístroj ke zdi, vsuňte šroub do otvoru a přišroubujte MS ke zdi,
Vložte alkalické „D“ baterie,
Nastavte interval rozprašování,
Ujistěte se, že vypínač je v pozici „Off“ a vložte spray,
Vypínač přepněte do pozice „On“ – zelená kontrolka bude 2 vteřiny svítit,
Stiskněte „testovací tlačítko“ (viz. Popis, bod 4).

Výměna náplně
Začne-li blikat zelená kontrolka, je třeba vyměnit náplň.
1. Odklopte přední kryt přístroje,
2. Vypínač umístěte do polohy „OFF,
3. Vyjměte spray a vložte nový,
4. Vypínač umístěte do polohy „ON“.

Výměna baterií
Začne-li blikat červená kontrolka, je třeba vyměnit baterie.
1. Odklopte přední kryt přístroje.
2. Vyjměte baterie a vložte nové.

Upozornění
Neumisťujte Microspray:
- do blízkosti potravin a ploch pro jejich úpravu
- do blízkosti zvířat (akvárií, terárií apod.)
Nenechávejte vybité baterie v přístroji.
Nevystavujte přístroj venkovnímu prostředí (prachu, dešti, slunci, mrazu pod.)
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