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69092.1 Automatický osvěžovač vzduchu, napájení na baterie

Popis výrobku:
Automatický osvěžovač vzduchu s bateriovým napájením, s nastavitelným 
intervalem rozstřiku aerosolu a s nastavitelnou provozní dobou. Pro instalaci na 
stěnu. 
Napájení: 2 ks baterií AA, výrobek není určen pro připojení do elektrické sítě
Poznámka: osvěžovač je dodáván bez baterií a náplně.
Před montáží:
Osvěžovač instalujte na rovnou a pevnou stěnu, tak aby nedocházelo k rozstřiku 
aerosolu do očí, nebo přímo na okolní předměty (nábytek, záclony, závěsy, apod.).
Montáž:
Osvěžovač se na stěnu upevní pomocí 2 ks přiložených šroubů a hmoždinek. Na 
pravé straně osvěžovače stlačte bílý knoflík a zároveň odklopte kryt. Na zadní straně 
se nachází 2 otvory pro upevnění. Nejprve navrtejte horní otvor, namontujte šroubek 
a nasuňte na něj horní otvor osvěžovače nadoraz. Poté si označte a navrtejte spodní 
otvor a osvěžovač upevněte. 
Provoz: 
Do osvěžovače vložte aerosolovou náplň a 2 ks baterií AA. Pomocí páčky (1) 
nastavte internaval rozstřiku aerosolu (5min/10min/15min/30min). Pomocí páčky (2) 
nastavte požadovanou provozní dobu (24H = nepřetržitý provoz, NIGHT = provoz 
pouze ve tmě, DAY = provoz pouze za světla). Vypínač osvěžovače (3) přesuňte do 
horní polohy, osvěžovač je aktivován, což signalizuje blikající LED kontrolka (4). Při 
aktivaci, výměně náplně nebo baterií a při změně nastavení nestůjte přímo před 
osvěžovačem, aby nedošlo k zasažení očí aerosolem. 
Upozornění:
Osvěžovač nesprchujte ani nepolévejte vodou. Čistěte pouze vlhkým hadříkem 
s mýdlovou vodou, nepoužívejte mechanické ani chemické čističe. 
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69092.1 Automatický osviežovač vzduchu, napájanie na batérie

Popis výrobku:
Automatický osviežovač vzduchu s batériovým napájaním, s nastaviteľným 
intervalom rozptylu aerosolu a s nastaviteľnou prevádzkovou dobou. Pre inštaláciu 
na stenu.
Napájanie: 2 ks batérie AA, výrobok nie je určený pre pripojenie do elektrickej siete
Poznámka: osviežovač je dodávaný bez batérií a náplne.
Pred montážou:
Osviežovač inštalujte na rovnú a pevnú stenu, tak aby nedochádzalo k rozptylu 
aerosolu do očí, alebo priamo na okolité predmety (nábytok, záclony, závesy, apod.).
Montáž:
Osviežovač sa na stenu upevní pomocou 2 ks priložených skrutiek a hmoždiniek. Na 
pravej strane osviežovača stlačte biely gombík a zároveň odklopte kryt. Na zadnej 
strane sa nachádzajú 2 otvory pre upevnenie. Najprv navŕtajte horný otvor, 
namontujte skrutku a nasuňte naň horný otvor osviežovača nadoraz. Potom si 
označte a navŕtajte spodný otvor a osviežovač upevnite 
Prevádzka:
Do osviežovača vložte aerosolovú náplň a 2 ks batérií AA. Pomocou páčky (1) 
nastavte interval rozptylu aerosolu (5min/10min/15min/30min). Pomocou páčky (2) 
nastavte požadovanú prevádzkovú dobu (24H = nepretržitá prevádzka, NIGHT = 
prevádzka len v tme, DAY = prevádzka len za svetla). Vypínač osviežovača (3) 
presuňte do hornej polohy, osviežovač je aktivovaný, čo signalizuje blikajúca LED 
kontrolka (4). Pri aktivácii, výmene náplne alebo batérií a pri zmene nastavení, 
nestojte priamo pred osviežovačom, aby nedošlo k zasiahnutiu očí aerosolom 
Upozornenie:
Osvěžovač nesprchujte ani nepolévejte vodou. Čistěte pouze vlhkým hadříkem 
s mýdlovou vodou, nepoužívejte mechanické ani chemické čističe. 
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