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FRESHAIR Електронен ароматизатор LCD, YS802 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

 

Натиснете горната част на дозатора и отворете предния капак, ще видите 

7 броя цветни бутони: 

RESET, SPRAY, MODE, WEEK, HOUR, MIN, ON / OFF. 

1. Задайте часа и седмицата: 

Натиснете бутона MODE, когато CLOCK се появи на LCD екрана, натиснете 

бутоните HOUR и MIN, за да настроите точните час и минути. 

След това натиснете бутона за седмицата, за да настроите седмицата. 

2. Задайте време за стартиране и спиране на спрея 

Натиснете бутона MODE, когато на екрана се появи START, натиснете 

HOUR и MIN бутони, за да настроите началното време за започване на 

работа на дозатора, натиснете отново MODE бутона, когато STOP се появи 

на LCD екрана,натиснете бутоните HOUR и MIN, за да настроите времето 

за спиране. 

3. Задайте интервал на пръскане 

Натиснете бутона MODE, когато на LCD екрана се появи INTERVAL, 

натиснете бутоните HOUR и MIN и задайте времето за интервал според 

нуждите си. 

4. Проверете времената на пръскане и нулиране 

Натиснете бутона MODE, когато SPRAY се появи на LCD екрана, общото 

време за пръскане също ще се появи на LCD екрана. 

Пълнителята съдържа 3000 дози на впръскване. 

Ако искате да изчистите времето за пръскане на LCD екрана, натиснете 

бутона ON / OFF два пъти. (Задействайте го, когато смените пълнителя с 

нов) （SPRAY се появява на LCD） 

5. Настройте за работа „Уикенд“ 

Натиснете бутона MODE, когато WEEK се появи на LCD екрана, след 

това натиснете бутона WEEK, за да настроите работния уикенд или не, 

има 3 работни цикъла, за да изберете: 

1.2.3.4.5 (Форма за работа на единица от понеделник до петък) 

1.2.3.4.5.6.7 (Единична работа от понеделник до неделя) 

1.2.3.4.5.6 (Форма за работа на единица от понеделник до събота) 

6.Reset - Той може да изчисти настройките и програмите за работа, след 

което да нулира нови желани програми. 
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7. ТЕСТ с бутона SPRAY 

Натиснете бутон SPRAY и ще пръсне 1 път, за да тества работното състояние. 

8. ON / OFF 

Моля, обърнете внимание: При натискане на бутона ON/OFF, LCD дисплеят ще изведе “ON”, светодиодът ще 

мига 3 пъти - зелен и червен цвят, след това ще пръсне 1 път и влиза в нормално работно състояние. 

При натискане отново на бутона ON/OFF, LCD дисплеят ще изведе “OFF”, устройството е изключено, но LCD 

дисплея ще продължава да показва времето. 

9. LED индикатор 

Когато устройството работи нормално, светодиодът ще мига зелен цвят, Когато светодиодът мига червено, 

това означава, че пълнителя достига лимита си, и имайте предвид да замените с нов пълнител. 

10. LCD дисплей 

Когато LCD дисплея показва изображения на батерията в долния ляв ъгъл, това означава, че батериите са с 

нисък капацитет и трябва да заменят с нови батерии. 

ИНСТАЛАЦИЯ 

1. Препоръчва се уредът да бъде монтиран високо на стената (над 2,0 м), за да се избегне впръскването на 

аерозола в контакт с минувачите и за да се намали рискът от вандализъм. 

Уверете се, че има място над дозатора за ароматизиране, за да осигурите достъп за отваряне на предния 

капак. 

2. Прикрепете таблото /гърба на дозатора при отворено състояние/ към стената и маркирайте позициите на 

отворите, след това пробийте и поставете дозатора към стената. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


