
 

Pokračujte bodem 8-12. Tlačítek mode přepínáte 

režimy nastavení. V každém režimu měníte např. 

dny tlačítkem adjust. Pokud na displeji máte 

režim, který požadujete stačí potvrdit tlačítkem 

enter. Tlačítko tone slouží k zapnutí nebo vypnutí 

upozorňovacího tónu výměny. 

 

8. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí přístroje. 

 

9. Nastavení dnů ( doby ), po kterou má 

dávkovač aplikovat vůně 30, 60 nebo 90 dní. 

10. Nastavení aktuální času. POZOR!!! AM označuje dopolední 

(00:00 - 11:59h) a PM odpolední (12:00 - 23:59h) čas. 

 

7. Baterie ( používejte alkalické typu C – LR14 !!! ) 

– při použití nealkalických baterií nebude přístroj 

pracovat správně !!! 



 

11a. Nastavení doby (hodin) po kterou 

chceme aplikovat vůni během dne. 

11b. Nastavení času začátku aplikace vůně. 

Platí pro nastavení 8, 12 a 16h. Pokud je 

nastaveno dávkování na 24h denně 

nenastavuje se. 

 

5. Nastavení aktuální dne. Mo – pondělí, Tu – 

úterý, We – středa, Th – čtvrtek, Fr – pátek, 

Sa – soboto a Su – neděle. 

 

6. Nastavení dnů aplikací vůně. U každého dne lze 

nastavit, aby dávkovač vůně aplikoval nebo ne. Pokud 

u daného dne svítí ON bude vůně aplikována. Pokud 

bude svítit OFF v tento den vůně nebude aplikována. 

Každý den se musí zvlášť potvrdit enter. Pokud chcete 

změnit  ON na OFF nebo opačně měníte tlačítkem 

adjust. 

------------------------------------------------------------------------ 

Mo – pondělí, Tu – úterý, We – středa, Th – čtvrtek, Fr 

– pátek, Sa – soboto a Su – neděle. 

 

16. Pokud na displeji svítí značka zvonku bude 

po vypotřebení náplně stojek vydávat 

upozornění ( pípat ), aby se vyměnila náplň. 

Pokud značka zvonku nesvítí strojek žádné 

upozornění vydávat nebude a bude pouze 

blikat na displeji 00. 

 

14. Výměna baterií ( používejte 

alkalické typu C – LR14 !!! ) – 

pokud začne blikat ukazatel baterií 

je nutné baterie vyměnit. Baterie 

vyměňte do 15 vteřin aby vaše 

nastavení zůstalo uloženo. 

 

13. Výměna náplně. Pokud 

na displeji svítí  00 a bliká 

odemčeme přístroj, 

Vytáhneme prázdnou náplň. 

Vložíme novou a zmáčkneme 

tlačítko „Reset“ a přístroj 

zase začne aplikovat vůni dle 

před nastaveného režimu. 

 


