
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
Painel de Controlo da Programação

Tecla do poder
(girar sobre
 a unidade )

Tecla PROG
(ajustar programação)

Tecla ENTER
(aceita a opção escolhida)

Ajuste <> Teclas
(Tecla com os opções)

Tecla do RENT
(comuta a unidade à
 modalidade do rent)

CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA
QUANDO AS BATERIAS SÃO SUBSTITUÍDAS A UNIDADE REVERTE  AOS AJUSTES DA FÁBRICA

12 Reposições por ano

24 horas de funcionamento

7 dias em funcionamento

Nível zero para maior intensidade

Estado da pilha / Estado da recarga

Alarme activado

OPÇÕES DE PROGRAMAÇÃO
Aperte o botão PROG.

Seleccione a quantidade de Recargas / Ano
6 até 12 recargas

Ajustar a hora actual

Seleccione o tempo de funcionamento
 por dia - 8-12-16-24 horas

Ajuste o tempo do início

Seleccione os dias de funcionamento
5, 6 ou 7 dias

Ajustar a data actual

Seleccione os dias de repouso 1 ou 2 dias
(somente para a hipótese de 12 horas)

Seleccione a altura de maior intensidade
(0,1,2 ou 3)

Seleccione a hora até às 3 alturas de
maior intensidade

Seleccione a activação / desactivação
 dos ícones do display de pilha e recarga

Seleccione a activação / desactivação
do alarme.

Uma vez terminada as configurações, o display LCD mostrará todas as
 opções seleccionadas. Para rever estas opções, mantenha carregado o
 botão “PROG” durante 5 segundos

Permite criar mais intensidade de fragância até 3 vezes por dia.

OPÇÕES RENTAL/ALUGUER

AIROMA  IME (Intensidade Mais Evento)

Podemos escolher o programa de Locação e suprimir todas as opções do
programa. A duração da recarga de 30-45-60 dias, pode ser seleccionada
em qualquer altura, pressionando a tecla RENT.

Pressionar a tecla RENT, para seleccionar a opção de duração escolhida
(30-45-60), fica aparente durante 4 segundos, antes de reverter para a
contagem decrescente até ao próximo disparo.

Introduza baterias alcalinas da pilha de 2x “c" observando a orientação correcta.

Instale uma recarga AIROMA assegurando-lhe que está firme e correctamente
 montada no suporte metálico.
O distribuidor de AIROMA IPE está projectado para operar somente quando
a recarga está no lugar.

Aperte o botão de alimentação - no écran LCD aparecerá o display

Para uma programação personalizada, aperte o botão “PROG” e siga a
sequência de programação com botões de configuração “ADJUST” para verificar
as opções e o botão “ENTER” para configurar as opções seleccionadas.

Se a configuração de fábrica o satisfazer, não necessita de fazer nenhuma
outra acção complementar.

Ou vá às opções RENT

Uma vez finalizada a programação, o display informará todas as opções
escolhidas. Para alterar, carregue o botão “PRG” durante 5 segundos.

Durante o funcionamento normal, o display informa a hora da próxima
vaporização.

Não instale nem utilize o dispensador directamente sob superfícies polidas,
pintadas ou plásticas.

Quando se procede à substituição de uma recarga vazia por uma recarga nova,
o sistema reinicia-se automaticamente.
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