Ароматизатор повітря (діспенсер) Smartair, SA - 212, SA MINI
Інструкція з заміни аромабалону
1 . Вийміть старий балон.
2. За допомогою відповідного предмета, наприклад, олівця, перемістіть натискний
важіль вгору, звільнивши місце для розміщення насадки - розпилювача балона (Мал.1).
3. Встановіть аромабалон плічками НАД вілкообразним пластмасовим утримувачем,
введіть насадку - розпилювач між напрямними так, щоб впорскування проводилося
зсередини корпусу приладу назовні (Мал.2).
4. Легким натисканням введіть балон у зачеплення з виделко образним пластмасовим
утримувачем до клацання. Перевірте фіксацію балона - він повинен бути надійно
закріплений (Мал.3).
УВАГА! Відверніть прилад від себе для запобігання попадання спрея в очі!
5. Замінить батареї живлення відповідно до схеми, що нанесена на внутрішню стінку
пластикового боксу.
Оновлення кількості проведенних вприсків.
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!

Мал.1. Рис.1

Додаткові відомості про продукцію, запасні частини та послуги можна отримати на веб –
сайті shop.oasis.ua. Технічна підтримка: (050) 343-85-43, (067) 574-67-24.
Ароматизатор воздуха (диспенсер) Smartair, SA - 212, SA MINI
Инструкция по замене аромабаллона
1. Выньте старый баллон.
2. С помощью соответствующего предмета, например, карандаша, переместите
нажимной рычаг вверх, освободив место для размещения насадки - распылителя
баллона (Рис.1).
3. Установите аромабаллон плечиками НАД вилкообразным пластмассовым держателем,
введите насадку - распылитель между направляющими так, чтобы впрыск проводился
изнутри корпуса прибора наружу (Рис.2).
4. Легким нажатием введите баллон в зацепление с вилкообразным пластмассовым
держателем до щелчка. Проверьте фиксацию баллона - он должен быть надежно
закреплен (Рис.3).
ВНИМАНИЕ! Поверните прибор от себя для предотвращения попадания спрея в глаза!
5. Замените батареи питания в соответствии со схемой, нанесенной на внутреннюю
стенку пластикового бокса.
Обновление количества произведенных впрысков.
ВНИМАНИЕ! Каждый раз при замене баллона Вам необходимо обнулить счетчик, иначе
прибор будет работать некорректно. Нажмите кнопку TEST два раза и после того, как на
дисплее высветится SPRAYS, нажмите кнопку DEMO. Нажмите кнопку TEST еще раз,
чтобы вернуться к исходному изображению.
Тестирование работоспособности прибора.
При нажатии на кнопку DEMO диспенсер сработает 3 раза.
ВНИМАНИЕ! Поверните прибор от себя для предотвращения попадания спрея в глаза!
Дополнительные сведения о продукции, запасных частях и услугах можно получить на
веб - сайте shop.oasis.ua. Техническая поддержка: (050) 343-85-43, (067) 574-67-24.

Мал.2. Рис. 2

Мал.3. Рис. 3

