
 ת מצבי ההפעלה . הגדר2
בהתאם   ההפעלה, ובנוסף ניתן לבחור את ימי הפעלהתקופות  4-ניתן להגדיר את מכשיר הפצת הריח ל 

 לדרישות המשתמש.  

]MODE השהיה שונות /הפעלה] (מצב): משמש להחלפה מאירוע אחד לאחר בתקופות 

]SET ועוד.   ההפעלההשהיה (שעה, דקות), ימי /ההפעלה] (הגדרה): משמש להגדרת זמן 

]UP/DOWN  (מעלה/מטה): יש להחליק אותו כדי להגדיר את נתוני הזמן, נתוני ריכוז הריח וימי [
 . ההפעלה

 
 המערכת   שעת הגדרת   . א

 שעות.  24לזמן המקומי, בפורמט של שעון   מתהיה תואתא  יהמערכת כך שה שעת הגדר את  

(מעלה/מטה)  ]  UP/DOWN] (הגדר) פעם אחת, וספרות השעה יהבהבו. לחץ על [SETלחץ על [ )1
 כדי לשנות את השעה. 

] (הגדר) פעם שנייה, ספרות השעה יוגדרו וספרות הדקות יהבהבו. לחץ על  SETלחץ על [ )2
]UP/DOWN [  (מעלה/מטה) .כדי לשנות את הדקות 

תהבהב. לחץ   ההפעלה] (הגדר) פעם שלישית, ספרות הדקות יוגדרו וספרת יום SETלחץ על [ )3
 .ההפעלהכדי לשנות את ימי (מעלה/מטה) ]  UP/DOWNעל [

 . ההפעלה ] (הגדר) פעם רביעית כדי לסיים את הגדרת זמן המערכת וימי SETלחץ על [ )4

 

 הגדרת תקופות ההפעלה  . ב
  1(אירוע  ]EVENT 1 ONועל המסך יופיע הכיתוב [] (מצב) פעם אחת,  MODEלחץ על [  )1

] (הגדר) כדי להגדיר את תקופת ההפעלה הראשונה. לחץ על  SET). לחץ על [מופעל 
]UP/DOWN להגדיר    . ישההפעלה את השעה, את הדקות ואת ימי ] (מעלה/מטה) כדי לשנות

לה, החל  (חזור על הפעו   ההפעלהקודם את השעה, לאחר מכן את הדקות ולבסוף את ימי 
] (מעלה/מטה) כדי לשנות תקופות  UP/DOWN] (הגדר) ועד ללחיצה על [SETמלחיצה על [

 הפעלה אחרות). 
 MON TUE WED THU FRI] (מצב) פעם שנייה, ועל המסך יופיע הכיתוב  MODEלחץ על [  )2

SAT SUN  ,ראשון). לחץ על [שבת, (שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישיUP/DOWN  [
 הרצוי.  ההפעלה סדר ימי את  לשנות (מעלה/מטה) כדי  

 

 הערות:  
 בעת הגדרת תקופת ההפעלה, לא ניתן להגדיר זמן סיום מוקדם מזמן ההתחלה.  .1
 יש להגדיר שתי תקופות הפעלה נפרדות אם תקופת ההפעלה כוללת את השעה חצות.  .2

 [בחירת ימי הפעלה]: הגדרת ימי ההפעלה 

סופי שבוע;  )  4(מיום שני ועד יום שישי;  ) 3(מיום שלישי ועד יום חמישי;  ) 2( מיום שני ועד יום רביעי; ) 1(
)  11(חמישי;  ) 10(רביעי;  )  9(שלישי;  ) 8(שני;  ) 7(מיום שני ועד יום ראשון; ) 6(מיום שני ועד שבת;  ) 5(

   .שלישי, חמישי, שבת ) 15(שני, רביעי, שישי; ) 14(ראשון;  )  13(שבת; ) 12(שישי; 

 

 הגדרת ריכוז הריח  . ג
] (מצב) עד שעל המסך  MODEתקופות ההפעלה, המשך ללחוץ על [  תארבע  סיום הגדרתלאחר 

  10-גדר את זמן ההפעלה עבור כל תקופה מה] (הפעלת ריח). SCENT WORKע הכיתוב [י יופ
ות  שני  5-] (מעלה/מטה) כדי לשנות את ההגדרה בUP/DOWNלחץ על [ שניות.  300-שניות ועד ל

 ... 20, 15, 10בכל פעם, כלומר 

השהיית  ] ( SCENT PAUSEע הכיתוב [י] (מצב) עד שעל המסך יופ MODE[ המשך ללחוץ על  
שניות. לחץ על    300-שניות ועד ל  10-גדר את זמן ההפעלה עבור כל תקופה מההפעלת ריח). 

]UP/DOWN20, 15,  10ות בכל פעם, כלומר שני  5-י לשנות את ההגדרה ב ] (מעלה/מטה) כד ... 

 

 הגדרות ראשוניות:  . ד



שניות    60, שבה המכשיר פועל למשך 22:00-ל  8:00תקופת זמן ההפעלה הראשונית היא בין 
] (מצב)  MODE[  לחץ על   ת ההפעלה שלאחר מכן אינן מוגדרות. שניות. תקופו  60ומושהה למשך 

לאפס את ההגדרה הראשונית. פעולה זו תאפס את זמן ההפעלה בלבד, ולא  שניות כדי   10למשך 
 תשנה את זמן המערכת. 


