NÁVOD
AEROSOLOVÝ OSVĚŽOVAČ VZDUCHU SPRING AIR
PŘÍPRAVA OSVĚŽOVAČE
Vložte klíč, otočte ve směru hodinových ručiček a vyjměte blok.
Vložte aerosolový sprej, ujistěte se, že je ve správné pozici.
JAK SPRÁVNĚ VLOŽIT AEROSOL SPREJ
Pro správné použití osvěžovač věnujte zvláštní pozornost počátečnímu
vložení do osvěžovače. Hrdlo spreje - což je v podstatě zlatý kovový polokroužek, který
působí jako dávkovací ventil - musí být dobře připojen k tzv. půl měsíci pod pod displejem.
Tento půl měsíc přestavuje hlavní zavěšení, které je důležité pro správnost funkce
spreje. Chcete-li zkontrolovat, zda je sprej umístěn správně, nesmí klesnout nebo se
přesouvat, a to i v případě, je-li osvěžovač zcela převrácen. Pokud je plastový píst ve
spodní poloze, je nutné jej zatlačit prstem směrem nahoru. Dávejte pozor na
umístění/směr spreje: otvor, ze kterého je dávkována vůně musí být vždy otočen směrem
ven.
Po-tè vložte 2 alkalické baterie “AA” a uzavřete přední panel. Nyní je osvěžovač připraven
k programování.

PROGRAMOVÁVNÍ – POPIS TLAČÍTEK NA DISPLEJI

SET – tlačítko start pro programování
ENTER/TEST – tlačítko pro potvrzení a kontrolu
HOUR – tlačítko k nastavení hodin
MIN – tlačítko k nastavení minut
MONTH - tlačítko k nastavení měsíců
DEMO – tlačítko DEMO test (slouží k testování funkce osvěžovače)
PROGRAM – tlačítko pro výběr z 22 již předinstalovaných programů
DAY – tlačítko pro výběr dne v týdnu

POPIS DIGITÁLNÍHO DISPLEJE

1. Blikací sprej na displeji signalizuje správnost funkce
2. Znázorňuje časové rozmezí: A.M. 00 - 11.59 / P.M. 12 - 23.59
3. Dny v týdnu od pondělí (Monday) do neděle (Sunday)
4. Označení hodin a minut
5. Zvoneček
6. Označení zbytku baterie “AA”
7. Označení vybraného předinstalovaného programu
8. Časový interval mezi jednotlivými dávkami
9. Označení programu
10. Množství dávek
11. Kapacita dávek
12. Dny zbávající do vyprázdnění spreje
13. Hodiny
14. Demo test
15. Off-osvěžovač vypnut
16. On-osvěžovač zapnut, v provozu
Č.PROGRAMU

DNY – HODINY OD/DO

INTERVALY

DÉLKA FUNKČNOSTI SPREJE

Monday-pondělí / Tuesday-úterý/ Wednesday-středa /Thursday-čtvrtek /Friday-pátek /Saturday-sobota / Sunday-neděle /
From – od / To – do

A.NASTAVENÍ OSVĚŽOVAČE
Aerosolový osvěžovač vzduchu nabízí možnost výběru z 22 již předinstalovaných
programů či nastavení zcela nového podle vlastních představ.
A1.NASTAVENÍ JIŽ PŘEDINSTALOVANÉHO PROGRAMU
První krok: stikněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazí následující
.
Pomocí tlačítka HOUR, nastavte aktuální hodinu a dále pomocí tlačítka MIN nastavte
minuty.
Druhý krok: stikněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazí následující
Pomocí tlačítka DAY, přesuňte kurzor na aktuální den.

Př.

.

Třetí krok: stiskněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazí následující
.
Pomocí tlačítka PROGRAM, vyberte jeden z předinstalovaných programů P1 - P22.
Př.
Čtvrtý krok: stiskněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazí následující
(aktuální čas/den/program).
Nyní stiskněte ještě jednou SET. Na displeji se zobrazí ON, tímto je programování
ukončeno, nyní funguje osvěžovač podle Vámi zadaného nastavení.
A2.VLASTN Í NASTAVENÍ OSVĚŽOVAČE
1.
2.

Zkontrolujte správné umístění spreje v osvěžovači.
Zkontrolujte správné umístění baterií v osvěžovači.

Pozn. Po vložení baterií je automaticky osvěžovač připravený k zahájení fáze
programování. Na displeje se zobrazí hodiny indikující čas 12.00 / pondělí (v angličtině je
uvedeno Monday/MO v levém horním rohu displeje). Avšak připomeňme si, že dávkovač
není stále funkční – v případě, že se na displeji zobrazuje OFF (vypnuto).
NASTAVENÍ ČASU
3 - stikněte tlačítko SET. Na displeji se zobrazí následující .
Pomocí tlačítka HOUR, nastavte aktuální hodinu a dále pomocí tlačítka MIN nastavte
minuty.
NASTAVENÍ DNŮ V TÝDNU
4 - stikněte podruhé tlačítko SET. Pomocí tlačítka DAY, přesuňte kurzor na aktuální den.

Př.
NASTAVENÍ NOVÉHO PROGRAMU
5 - stiskněte potřetí tlačítko SET a na displeji se Vám objeví nápis AUTO. Stisknětě opět
tlačítko SET a na displeji se zobrazí dny v týdnu k programování (a to jedno po druhým,
či všechny současně viz.Pozn.). Pomocí tlačítka DAY přemístíme kurzor na každý den
a stiknutím tlačítka ENTER zvolíme den/dny, kdy chceme aby byl osvěžovač aktivní.

Pozn. Rychlé programování – pokud chcete, aby osvěžovač dávkoval vůní každý den
v týdnu, přidržte tlačítko ENTER po dobu 5 vteřin a tím dojde k automatickému označení
všech 7 dní. Pokud po výběru všech 7 dní chcete vyloučit jeden či více dní, stačí stisknout
současně tlačítko SET a ENTER.

NASTAVENÍ DÁVKOVACÍ FÁZE/FÁZÍ
6 – Po nastavení dnů, stikněte tlačítko SET, v levé dolní části displeje se zobrazí nápis
ON1, který slouží k výběru začátku první fáze dávkování. Následně vyberte hodinu
a minuty začátku dávkování stiknutím tlačítka HOUR a MIN a po té stiskněte tlačítko SET.
V levé dolní části displeje se zobrazí OFF1 k nastavení hodiny a minut a následnémů
ukončení první fáze dávkování.

NASTAVENÍ INTERNVALŮ V 1. FÁZI DÁVKOVÁNÍ
7 – Stisknutím tlačítka SET se na displeji zobrazí číslo 15 a v pravé dolní části nápis
INTERVAL 1. Nyní můžete rozhodnout po kolika minutách chcete aby docházelo k
dávkování vůně a to pomocí tlačítek HOUR a MIN. Rozsah minut se může lišit od 0 – 90.
V případě, že chcete změnit desítky – stikněte HOUR, v případě jednotek MIN.

Pozn. V případě nastavení pouze jedné dávkovácí fáze, stikněte tlačítko SET a na displeji
se Vám zobrazí nápis COUNT obvykle s číslem 3000, které znázorňuje počet dávek, které
aerosolový sprej běžně dávkuje. V případě dalšího stisknutí tlačítka SET se vrátíte k 5.
bodu, pokud se však rozhodnete k programování dnu po dni s různými fázemi dávkování,
musíte zopakovat celý postup stiknutím tlačítka DAY k nastavení dalšího dne.

Pokud však chceme nastavit druhou dávkovací fázi (třetí, čtvrtou apod…) není nutné ihned
stisknout tlačítko SET v případě, že jste již nastavili ukončení fáze dávkování (OFF…), ale
je nutné stiknout současně tlačítko SET a ENTER po dobu 5 sekund, po-tè se v lévém
dolním rohu objeví nápis ON…k nastavení nové fáze dávkování.
NASTAVENÍ ČASŮ V 2. FÁZI DÁVKOVÁNÍ
8 – Stiknětě současně tlačítko SET a ENTER po dobu 5 vteřin, v levé dolní části displeje
se zobrazí nápis ON2 (k nastavení začátku druhé fáze dávkování). Vyberte hodinu a
minuty stiknutím tlačítek HOUR a MIN, po-tè stikněte tlačítko SET. V levé dolní části
displeje se zobrazí nápis OFF2 k nastavení konce druhé fáze dávkování.
NASTAVENÍ ČASŮ V OSTATNÍCH FÁZÍCH DÁVKOVÁNÍ
9 – Stikněte současně tlačítko SET a ENTER po dobu 5 vteřin, na displeji se zobrazí nápis
ON3 (k nastavení začátku třetí fáze dávkování). Vyberte hodinu a minuty
stiknutím tlačítek HOUR a MIN, po-tè stikněte tlačítko SET. V levé dolní
části displeje se zobrazí nápis OFF2 k nastavení konce třetí fáze
dávkování. Stiknutím tlačítka SET ukončíte fázi programování.
Pozn. V případě, že dávkovací fáze přesahuje půlnoc – 00.00 – je
nutné nastavit dvě dávkovací fáze, je nutné nastavit dvě rozdílné fáze,
jedna fáze musí být ukončena 23.59 a druhá musí začínat 00.01.

NASTAVENÍ DALŠÍCH FUNKCÍ
KONTROLA DÉLKY/ZBYTKU SPREJE
Pomocí osvěžovače si můžete i zkontrolovat, jak dlouho Vám ještě sprej vydrží a kolik
dávek bylo již použito
První krok: stiskněte tlačítko ENTER/TEST, na displeji se zobrazí následující
.
Jedná se o znázornění počtu dnů během kterých dojde k úplném vyprázdnění spreje.
Druhý krok: stisknete tlačítko ENTER/TEST podruhé. Na displeji se objeví následující

. Jedná se o množství doposud realizovaných dávek. Pokud stisknete
ihned po-tè tlačítko DEMO můžete vynulovat počet dávek a dnů uložených v režimu OFF.
Pokud se Vám na displeji zobrazí blikající sprej, je nutné jej do 5 dnů vyměnit.
P.S. Jakmile vložíte nový sprej, stiskněte 2x ENTER/TEST a po-tè ihned DEMO
(k vynulování počítadla).
NASTAVENÍ ZVUKOVÉ SIGNALIZACE (ZVONEČEK)
Stiskněte současně tlačítko SET a MIN a na dispoleji se Vám zobrazí ZVONEČEK, který
zobrazuje aktivaci zvukového signálu, který Vás upozorní na vyprázdění spreje.
ZKOUŠKA DÁVEK
Stisněte tlačítko DEMO 3x za sebou.
NÁVOD K MONTÁŽI NA STĚNU
1. Osvěžovač by měl být umístěn ve výšce 2,2 m od podlahy.
2. Zajistěte pomocí cvočku a šroubků.

