
 

 

 
  

  



 

 

        Návod k použití   



 

 

 
  

mode   –   režim   

adjust  – změna  
enter  – potvrzení  
tone  – tón upozornění  
on / off  – zapnutí / vypnutí  



 

 

 
  

Instalace 
  

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.   

Výměna náplně 
  

Vložení náplně  

Vyjmutí náplně   

Před vložením nové náplně vyzkoušejte stiskem funkčnost náplní! Po výměně se musí  

přístroj zapnou   a vypnout (ON/OFF) pro reset   cyklu . Nastave ní dávkov ání   se nezmění.   



 

 

 

      mode         adjust           enter            tone          on/off 
  

 Nastavení přístroje 
  

  

                                            POTVRZENÍ                    TÓN UPOZORNĚNÍ         VYPNUTÍ/VYPNUTÍ                                    ZMĚNA  REŽIM 

. Nastavení dnů ( doby ),  2 po kte rou má dávkovač aplikovat vůně 60, 90, 120 nebo 180 dní.   

Pokračujte bodem 2-6. 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.  
. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí přístroje.  1 

a. Nastavení aktuální času. POZOR!!! AM označuje dopolední (00:00  3 -   11:59h)  a PM odpolední (12:00  -   23:59h)  čas.   

3 b. Nastavení doby (hodin) po kterou chceme aplikovat vůni během dne.  

3 c. Nastavení času začátku aplikace vůně. Platí pro nastavení 8,  

12  a 16h. Pokud je nastaveno dávkování na 24h denně  

nenastavuje se.  



 

 
 
  

dAy:  střídání po dnech  

Hdy:  střídání po půl dne  

Hr:  střídání po hodině  

SPr:  střídání po dávce  

CAn:  po vyprázdnění 1 se vyprázdní 2  

Například při nastavení dávek funkce  Hdy  na 8 hodin denně po dobu 90 dní bude dávkovač aplikovat během dne 4h vůni č. 1 a  

pak 4 vůni  č. 2 .    

. Nastavení aktuální dne.  5 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 .  

4.   Nastavení možností dávkování vůní. U každého nastavení se vždy náplň vyprázdní přístroj si dávkování sám roz počítá.   



 

 

   

 Zapnutí a vypnutí upozorňovacího tónu  

  

  
  
  
  
EN  For dispenser only   Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive  
  

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.  

 Ukazatel displeje – ukazuje buď dny do vypotřebení náplně nebo aktuální čas.  

  

-  vyzkoušení funkčnosti přístroje. Pozor na zásah očí !!!   



 

 

   It indicates that the product should not be disposed of with regular household waste, but should be disposed of 

Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council. The symbol (above) is shown on this product. 

separately for the appropriate recycling to take place.  
FR  Pour unité de distribution uniquement.   

   Directive pour la décharge de matériel électrique et électronique (WEEE)   
  

   Directive 2002/96/EC du Parlement Européen et du Conseil. Le symbole (ci dessus) se trouvant sur ce produit 

indique qu’il ne faut pas le mettre dans les poubelles ménagères mais le déposer dans un endroit spécialement 

adapté à son recyclage.   
DE  Nur für Spender   Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE-Richtlinie)  
  

 Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates. Das Produkt ist mit dem (obigen) Symbol 
  

 gekennzeichnet. Es weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Haushaltsmüll, sondern getrennt zwecks 
entsprechend angemessenem Recycling zu entsorgen ist.  
NL  Alleen voor dispenser   Richtlijn Afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE)   
  

Richtlijn 2002/96/EC van het Europese parlement en de Raad. Het (bovenstaande) symbool wordt op dit product 
  

 getoond. Dit geeft aan dat dit product niet met het normale huishoudafval moet worden afgevoerd maar gescheiden moet 
worden ingezameld voor toepasselijke recycling.  
IT  Solo per distrubutore   Direttiva Attrezzatura Rifiuto Elettrico ed Elettronico (WEEE)  
  

   Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.Il simbolo (sopra) viene illustrato sul prodotto. Esso 

indica che il prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere smaltito separatamente 

per effettuare il corretto riciclaggio.  
ES  Para el dispensador solamente   Directiva sobre equipos de eliminación de residuos electrónicos y 

electrónicos (WEEE)  
  

Directiva 2002/96/CE del Parlamento y del Consejo Europeo. Este producto muestra el símbolo (anterior). Este 
  

 símbolo indica que el producto no debe eliminarse con los residuos domésticos normales, sino que debe eliminarse por 
separado a fin de poder reciclarse de la forma correcta.  
PT  Só para o distribuidor   Norma de Procedimento para Resíduo de Equipamento Elétrico e Eletrônico 

(WEEE)   
  

   Conselho O símbolo (acima) é exibido neste produto, indicando que este produto não pode descartado em lixo 

[Waste Electrical and Electronic Equipment]Norma de Procedimento 2002/96/EC do Parlamento Europeu e do 

doméstico comum, mas, separadamente a fim de que seja reciclado adequadamente.  
DA  Må kun anvendes i automater.  

   Direktiv for afskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (AEEU)  
  

 Direktiv 2002/96/EU af det europæiske parlament og Europarådet. Symbolet ovenfor er vist på dette produkt. Det   
 betyder at produktet ikke må kasseres med almindeligt husholdningsaffald, men skal afskaffes separat på de steder hvor 
genbrug finder sted.   
NO  Kun for dispenser    Direktivet om kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall)   

Direktiv 2002/96/EF vedtatt av EU-parlamentet og Rådet. Symbolet (over) er synlig på dette produktet. Det   
 informerer om at produktet ikke skal kasseres sammen med vanlig husholdningsavfall, men separat, slik at den 
nødvendige gjenvinningen kan finne sted.  
FI  Vain pumpuille    Sähkö- ja elektroniikkaromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi)  

    Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/96/EY. tuotetta saa hävittää sekajätteenä, vaan se tulee erotella 
kierrätyksen mahdollistamiseksi.Tuotteessa on yllä oleva merkintä. Merkintä ilmoittaa, ettei   

SV  Endast för fördelaren.  
   Riktlinje om Avfall från Elektrisk och Elektronisk Utrustning (WLLL)  

  

Riktlinje 2002/96/EC av det europeiska parlamentet och. Rådet Symbolen (ovan) är visad på denna product och   
 anger att produkten inte får bortföras tillsammans med allmänt hushållsavfall utan skall bortföras särskilt för att lämplig 
återvinning skall ske.  
EL  Μόνο για το διανοµέα  

    Οδηγία Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Αποβλήτων (WEEE)   



 

 

 
Οδηγία 2002/96/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Το σύµβολο (ανωτέρω) παρουσιάζεται 

  
 σε αυτό το προϊύν. ∆είχνει óτι το προϊóν δεν πρέπει να πετάγεται µαζί µε τα συνηθισµένα οικιακά απόβλητα, αλλά 
πρέπει να πετάγεται χωριστά για να πραγµατοποιείται η κατά λληλη ανακύκλωση.  
   
CS  Pouze pro dávkovač    Směrnice o starých elektrických a elektronických přístrojích – Směrnice 

WEEE   

   OznaSměrnice Evropského parlamentu a Rady čuje, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s normálním 

komunálním odpadem, ale je nutno jej č. 2002/96/ES. Na tomto výrobku je zobrazen výše uvedený symbol. 

shromažďovat zvlášt’ pro provedení vhodné recyklace.   
HU  Kizárólag adagolók számára   Elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (WEEE) irányelve  
  

Az Európai Parlament és Tanács 2002/96/EK irányelve. A szimbólum (lásd fent) szerepel ezen a terméken. A 
  

 szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a szokásos háztartási hulladékok közé keverni, hanem a megfelelő 
újrahasznosítás érdekében, külön kell ártalmatlanítani.  
PL  Tylko dla dozownika   Dyrektywa dotycząca odpadów elektrycznych i Sprzętu elektrycznego 

(WEEE)  
  

Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Powyższy symbol jest ukazany na tym produkcie.  

   Wskazuje on, iż produkt nie powinien być wyrzucany razem ze zwykłymi odpadami lecz usunięty oddzielnie w celu 
przeprowadzenia odpowiedniego odzysku.  

SK  Iba pre dávkovač    Smernica o odpade z elektrického a elektronického zariadenia (OEEZ)  

  Smernica 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady. Na tomto výrobku je zobrazený tento symbol (uvedený vyššie). 
Označuje, že výrobok by nemal byt’ likvidovaný spolu s bežným odpadom z domácnosti, ale mal by byt’ likvidovaný 
osobitne, vhodným spôsobom recyklácie.  

BG  Предназначено за контейнера  
    Директива относно Отпадъците от Електрическо и Електронно Оборудване.  

  продуктаДиректива. Това 2002/96/ означаваЕО на,  чеПарламента продуктът  ине Съвета трябва на да Европа 

се изхвърля. Този  символзаедно  [свиж обикновените по-горе] се  домакинскивижда върху  отпадъци, а 

трябва да се изхвърли отделно, за да се преработи по съответен начин.  
ET  Ainult jaoturi kohta    Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv (WEEE)  

   tähis on kujutatud tootel. See tähendab, et toodet ei tohi kasutuselt kõrvaldada nagu tavaliselt olmejäätmeid, vaid 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Ülaltoodud 

see tuleb utiliseerida eraldi, kasutades vastavaid võtteid teisese toorme eraldamiseks.  
LV Tikai dozatoram   Direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)  
  

    Eiropas Parlamenta un Padomes direktnorāda uz to, ka produktu nedrīkst izmest kopīva 2002/96/EK. Uz šā ar 

parastiem sadzī produkta ir parīves atkritumiem, un tas ir jādīts šis simbols (skat. augstānodod atkritumos āk). Tas 

atsevišk,i atbilstošai otrreizējai pārstrādei.  
LT  Tik automatams   Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl elektrinių ir elektroninių atliekų (WEEE)    
  

  Tai reiškia, kad produkto negalima išmesti kartu su 2002/96/EB Europos Parlamento ir Tarybos direktyva. 

Aukšįprastinėčmis buitiniau minimas ženklas yra nurodytas ant šio produkto. ėmis atliekomis, o tik atskirai 

atitinkamam pakartotinam panaudojimui.  
RO  Numai pentru container   Directiva cu privire la Deşeuri Aparatură Electrică şi Electronică   
  

Directiva 2002/96/EC a Parlamentului şi Consiliului European. Acest simbol (vezi mai sus) apare pe acest produs.  

   Aceasta înseamnă că produsul nu poate fi aruncat în acelaşi loc cu deşeurile casnice şi că trebuie aruncat separat, 
pentru a fi reciclat în mod corespunzător.  



 

 

SL  Samo za razpršilnik    Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE)   
   ta proizvod ne sme odvreDirektiva 2002/96/EC evropskega parlamenta in sveta. Zgornji znak, ki je prikazan na tem 

proizvodu pomeni, da se či z običajnimi komunalnimi odpadki, temveč mora bili odvržen v posebna, za to določena 
zbirališča, da se lahko reciklira.  

SRB Važi samo za dispenzer  
   Direktiva broj   2002/96/EC Evropskog Parlamenta i Saveta Evrope za odlaganje električnog i elektronskog otpada. 

Na proizvodu stoji gornji simbol koji znači da ovaj proizvod ne treba odlagati sa redovnim otpadom, već odvojeno da 
bi mogao da se reciklira.  
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