Автоматичний цифровий ароматизатор повітря (діспенсер)

Smartair, SA - 212, SA MINI
Інструкція з експлуатації
Уважно вивчіть цей документ, перш ніж починати монтаж, експлуатацію або обслуговування приладу.
Діспенсер призначений для ароматизації повітря приміщень будь-якого типу. Один діспенсер здатний ароматизувати
приміщення об'ємом до 170 м3; він складається з пристрою для розпилення та аромабалона.


Комплект поставки*

Діспенсер Ключ Інструкція Упаковка * Аромабалони


Вимоги безпеки
!
!
!
!
!
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Не
Не
Не
Не

допускати прямого попадання сонячних променів на діспенсер.
встановлювати діспенсер поблизу відкритого вогню і предметів, що нагріваються вище 50 ° С.
відкривати аромабалон.
давати дітям. Ключ зберігати окремо.
палити на відстані менше 2-х метрів від діспенсера.

Вказівки з установки діспенсера в приміщенні
1.
2.
3.
4.



1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
та елементи живлення не входять у комплект поставки.

Діспенсер повинен бути розташований на висоті від підлоги не менше 2,2 м.
Закріпіть діспенсер саморізами на стіну.
Не встановлюйте діспенсер над місцем прийому чи приготування їжі, а також постійного місцезнаходження
персоналу (касова зона, робоче місце тощо).
Не допускайте потрапляння спрею на пофарбовані поверхні стелі і стін.

Підготовка до роботи

Вставте ключ в замок пластикового боксу і поверніть його проти годинникової стрілки. Вийміть замок разом з ключем
з боксу і відкрийте бокс. Вставте аромабаллон і встановіть два елементи живлення типу «D», відповідно до схеми,
нанесеної на внутрішню стінку пластикового боксу.


Панель управління

На сенсорній панелі управління розташовані 8 кнопок, за допомогою яких задаються режими роботи діспенсера і
встановлюється поточний час.

Призначення кнопок
SET
ENTER/TEST
HOUR
MIN
MONTH
DEMO
PROGRAM
DAY

Кнопка
Кнопка
Кнопка
Кнопка
Кнопка
Кнопка
Кнопка
Кнопка

режиму налаштувань
підтвердження програми / контролю програм
установки годин
встановлення хвилин
установки місяця
демонстраційного режиму
вибору програми
вибору дня тижня

Рідкокристалічний дисплей
1. сигнал необхідності зміни балона
2. установка режиму індикації часу: до / після полудня (АМ / РМ)
3. дні тижня
4. години, хвилини
5. режим «звукове нагадування»
6. зміна елементів живлення
7. показник обраної програми
8. інтервал всприсків
9. покажчик режиму обраної програми
10. число зроблених всприсків
11. число всприсків
12. покажчик залишку наповнення балона

(днів)
13. годинник
14. режим «демонстрація»
15. режим «OFF» «вимкнений»
16. режим «ON» «включений»
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Порядок роботи

Діспенсер має 22 попередньо встановлених програми.
А: Установка обраної програми.
КРОК 1: Натисніть кнопку SET. Індикація зміниться. Використовуйте кнопки
HOUR і MINUTES та встановіть години та хвилини поточного часу.
КРОК 2: Натисніть кнопку SET. Індикація зміниться:
Використовуйте кнопку DAY та перемістіть курсор під поточний день тижня,
наприклад
КРОК 3: Натисніть кнопку SET. Індикація зміниться:
Використовуйте кнопку PROGRAM та виберіть одну з попередньо встановлених
програм, від 1 до 22 згідно Таблиці 1.
КРОК 4: Натисніть кнопку SET. На дисплею Ви побачите обраний день, час і
програму.
Б: Перевірка вибраних налаштувань.
Ви можете перевірити виставлені настройки.
КРОК 1: Натисніть одночасно SET і ENTER на 3 секунди.
КРОК 2: Щоразу, при натисненні кнопки TEST, всі виставлені настройки висвічуються на дисплею до повернення до
первісного зображення.
В: Перевірка числа всприсків.
Ви можете перевірити, скільки вже зроблено всприсків та на скільки часу вистачить балона.
КРОК 1: Натиснувши кнопку TEST, Ви бачите кількість днів, протягом котрих
діспенсер ще працюватиме:
КРОК 2: Натискаючи кнопку TEST повторно, Ви побачите кількість вироблених
вприсків. Натисніть кнопку DEMO для обнуління кількості вприсків.

Оновлення кількості вироблених всприсків.
УВАГА! Кожен раз при заміні балона Вам необхідно обнулити лічильник, інакше прилад працюватиме некоректно.
Натисніть кнопку TEST два рази і після того, як на дисплеї висвітиться SPRAYS, натисніть кнопку DEMO. Натисніть
кнопку TEST ще раз, щоб повернутися до вихідного зображення.
Тестування працездатності приладу.
При натисканні на кнопку DEMO діспенсер спрацює 3 рази.
УВАГА! Відверніть прилад від себе для запобігання попадання спрея в очі!
Додаткові установки

Зміна часу від АМ / РМ на 24-годинне обчислення. Натисніть кнопки SET і HOUR одночасно,
показники АМ і РМ відобразяться на дисплеї, при цьому встановлюється індікація часу до середини дня або
після середини дня.

Активація звукового сигналу. Натисніть кнопки SET і HOUR одночасно, на дисплеї відобразиться
індикатор сигналу. Це і означатиме, що сигнал активізований. Коли балон закінчиться, пролунає сигнал.
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№
програми

Графік роботи: дні та години

Інтервал між
вприсками, хв.

Витрата балону,
днів

Таблиця 1. Вибір програми. Умовні позначки: MON- Понеділок, TUS- Вівторок, WED- Середа, THU- Четвер,
FR- П’ятниця , SAT- Субота, SU- Неділя. FROM 08:45 TO 15:15 – з 08:45 до 15:15.
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