
Nastavenie dávkovača Spring Air 
 
 
prednastavené programy 

1. Stlačiť tlačidlo SET a na displeji sa zobrazí CLOCK. Pomocou tlačidiel HOUR and MIN 
nastavíme aktuálny čas 

2. Potvrdiť tlačidlom SET - na displeji sa zobrazia dni v týždni a tlačidlom DAY nastavíme 
aktuálny deň 

Potvrdiť tlačidlom SET - na displeji sa zobrazí AUTO a tlačidlom PROGRAM zvolíme  program P11 alebo P12 
napr. P11 -  
znamená, že dávkovač bude dávkovať 7 dní v týždni od 7.00 hod - 19.00 hod v intervale každých 8 minút 
napr. P12 -  
znamená, že dávkovač bude dávkovať 7 dní v týždni od 7.00 hod - 19.00 hod v intervale každých 16 minút 

3. Potvrdiť tlačidlom SET a dávkovač je nastavený – dávkovač ukáže predpokladaný počet 
dávok 

4. Stlačením tlačidla  SET nám dávkovač ukáže aktuálny čas a v pravom dolnom rohu 
číslo nastaveného programu  

individuálne programy 

1. Stlačiť tlačidlo SET a na displeji sa zobrazí CLOCK. Pomocou tlačidiel HOUR and MIN 
nastavíme aktuálny čas. 

2. Potvrdiť tlačidlom SET - na displeji sa zobrazia dni v týždni a tlačidlom DAY nastavíme 
aktuálny deň. 

3. Potvrdiť tlačidlom SET - na displeji sa zobrazí AUTO a znova stlačíme tlačidlo SET. Na 
displeji sa zobrazia dni v týždni Mo - Su a tlačidlom DAY si vyberieme deň v týždni a 
potvrdíme tlačidlom ENTER a pokračujeme v potvrdzovaní ďalších dní alebo podržíme 
ENTER a označia sa všetky dni 

4. Potvrdiť tlačidlom SET - na displeji sa zobrazí ON 1 a nastavíme požadovaný čas 
prvého dávkovania vône 

5. Potvrdiť tlačidlom SET - na displeji sa zobrazí OFF 1 a nastavíme požadovaný čas 
posledného dávkovania vône 

6. Potvrdiť tlačidlom SET - na displeji sa zobrazí INTERVAL 1 a tlačidlom HOUR alebo 
MIN nastavíme požadovaný minútový interval dávkovania vône 

7. Potvrdiť tlačidlom SET a dávkovač je nastavený 

výmena vône 
 

1. Vyberieme prázdny sprej a vložte tam nový sprej. 

2. Stlačte 2x tlačidlo ENTER/TEST potom stlačte tlačidlo DEMO a znova tlačidlo 

ENTER/TEST. 

3. Výmena je dokončená. 

Prednastavené programy: 

 

       Č.PROGRAMU      DNI – HODINY OD/DO                                 INTERVALY               DĹŽKA FUNKČNOSTI SPREJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monday-pondelok / Tuesday-utorok / Wednesday-streda / Thursday-štvrtok / Friday-piatok /           

Saturday-sobota / Sunday-nedeľa / From – od / To – do 


