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NÁVOD K POUŽITÍ OSVĚŽOVAČE LOSDI 
 

• K upevnění použijte přiloženou montážní sadu. 

• K otevření krytu použijte klíček. Víko dávkovače vyklopte dopředu. Vložte dvě alkalické baterie 
(2) typ D nebo LR20. Dbejte na správné vložení baterií (+/- póly) 

• k aktivování dávkovače stiskněte tlačítko ON / OFF (3). Indikační LED dioda (9) třikrát zabliká. Pak 
dávkovač vypustí zkušební dávku pro kontrolu systému. NESTŮJTE PŘED DÁVKOVAČE, ABY VÁS 
DÁVKA NEZASÁHLA DO OČÍ. 

• Programování:  
Dávkovač je v základu nastaven:  
Time (čas) 00:00 – OFF – dávkuje každých 15 minut celý týden. 
Pokud chcete rozmezí dávek upravit postupujte následovně: 
 
a) Nastavení času: Stiskněte tlačítko MODE (6) dokud se na displeji nezobrazí heslo CLOCK. Poté 
nastavte čas pomocí tlačítek HOUR (hodiny) a MIN (minuty). Stiskem tlačítka WEEK můžete 
nastavit den.  

 
 b) Nastavení zapínání dávkovače (ON a OFF): 

Zvolte si čas, kdy má osvěžovač začít fungovat. Stiskněte tlačítko MODE dokud se na displeji 
nezobrazí heslo START. Nastavte hodiny a minuty pomocí tlačítek HOUR (hodiny) a MIN 
(minuty). Tím nastavíte čas, kdy začne osvěžovač dávkovat. Pro zvolení času, kdy se má dávkovač 
vypnout, opakujte stejný proces, ale s funkcí STOP. Když dávkovač pracuje periodicky, LED dioda 
svítí přerušovaně. 

 
c) Nastavení periody během dne: Stiskněte tlačítko MODE (6) dokud se nezobrazí na displeji 
heslo START nebo STOP. Stiskněte tlačítko WEEK. Nyní můžete vybrat den nebo periodu (Pondělí 
až pátek, víkend, každý den). 

 
d) Nastavení intervalu dávky: Pro změnu výše uvedené hodnoty stiskněte tlačítko MODE, dokud 
se nezobrazí na displeji heslo INTERVAL. Stiskem tlačítka MIN nastavíte interval v rozmezí 1-59 
 minut. 

 

• Ujistěte se, že je dávkovač vypnutý. Poté vložte opatrně náplň dávkovače do přístroje. Ujistěte 
se, že je patrona s náplní správně usazena a že její dno je správně podepíráno kovovou podpěru 
(8). Zavřete kryt a přesvědčte se, že vše dobře pasuje. 

 
Pro kontrolu, kolik dávek bylo vypuštěno od prvního spuštění, stiskněte tlačítko MODE (6) dokud se 
nezobrazí na displeji heslo SPRAY. Pro vynulování čítače, stiskněte tlačítko ON / OFF (3). Pokaždé, co 
proces dávkování projde od začátku do vypnutí dávkovače, se automaticky na čítači zobrazí nula. 
 
Pokud bude zapotřebí vyměnit baterie, zobrazí se na displeji ikona vybité baterie. Dokud nebudou 
baterie vyměněny, bude se tato ikona zobrazovat. Při výměně baterií musí být dávkovač vypnutý. Pokud 
výměna baterií netrvá déle jak 15 vteřin, nastavení dávkování zůstane zachováno. 
 
Pokud zařízení nepracuje správně, vyjměte baterie a počkejte 2 minuty. Další možností je stisknout 
tlačítko RESET (10). Poté by měl dávkovač fungovat správně. V případě, že dávkovač stále nefunguje 
správně, nepokoušejte se jej opravit sami. Obraťte se na vašeho prodejce. 
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