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חכם  ריח למפזרהוראות שימוש                
 :לפני השימוש, אנא קרא את הוראות ההפעלה

 .עובדכאשר הוא  המפזרהערה: אל תפנה ישירות לנתיב הריסוס של 

 

שניות. הגדרת    6-ל  2בין  הפעלה מרווחיהגדרת  :הגדרת זמן
 .דקות  60-ל  1בין  הפסקות

 

הגדרת עבודה בכל  ,מחשב-שליטת מיקרונורות לד במצב עבודה: 
 .פרק זמן

 

  5V DC שנאיאו   AA סוללות 4: הספק עבודה

 יחידות / קרטון  50אריזה: 

 ס"מ  17ס"מ *  6ס"מ *   8גודל מוצר: 

 נורית חיווי (מהבהבת בהספק נמוך יותר) 

 
 

 

 

 

 

לחץ על האבזם העליון כדי  . 1
לפתוח את הכיסוי (אם יש 

, הכנס את המפתח מנעול
התואם לחור כדי לפתוח את  

 .הכיסוי הקדמי)

 

  יחידות סוללות 4 הכנס. 2

AA ,את בקבוק השמן   התקן
מפזר היטב (שמור את  ב

 .יציאת האטומיזציה באמצע)

 

  אם אין סוללה, חבר  .3

, התחל להגדיר את לחשמל
זמן העבודה, מקסימום   משך 

 .פרקי זמן 5

 

ר את הכיסוי החיצוני וסג 4
תו במצב מתאים  או והניח

ניחוח  ב רהבכדי ליהנות מאווי
.נעים

 

 
 SET:    ןהעבודה הראשו  ממרווחאפשרויות שונות,  בין  החלף  ) ). לחיצה ארוכה SLOT 1- SLOT 5לחמישי 

 מצב הבדיקה. ל

מצב, כולל זמן התחלת עבודה, זמן עצירה, בחירת שבוע / תאריך, תדירות עבודה, ה  הגדרות  הזן את  הגדר:
 . המכשיר שניות תאפס את הגדרות מערכת  5עצירה. לחיצה ארוכה על  ותריתד

UP:  הגדל 

DOWN: צמצם  

כדי להזין את הגדרת הזמן המקומי של המכשיר כולל שעה,   SETלחץ על    :המכשירהגדר את זמן מערכת  
 .את השעה כדי להתאים UP / DOWNדקה, תאריך, לחץ על 

על  הגדרת זמן עבודה על  SLOT 1, המסך מציג את  MODE: לחץ  כדי להתאים את   UP / DOWN, לחץ 
על   על    SETשעת העבודה ההתחלתית, ואז לחץ  ידי לחיצה  על  כדי להתאים את דקת העבודה ההתחלתית 

UP / DOWN  לחץ על .SET    כדי לכוונן את שעת הפסקת העבודה על ידי לחיצה עלUP / DOWN  לחץ על ,
SET    על ידי לחיצה  על  ן את כדי לכוו   SET  , לחץ עלUP / DOWNכדי להתאים את דקת הפסקת העבודה 

על   לחיצה  ידי  על  העבודה  על  UP / DOWNתאריך  לחץ   ,SET   תד את  להתאים  ידי    ירותכדי  על  העבודה 
 / UPעל ידי לחיצה על    ההפסקות כדי לכוונן את תדר    SETשניות, לחץ על    6עד    2מ    UP / DOWNלחיצה  

DOWN  דקות. 60עד  1מ 

על   על    יצהלח,  SLOT 1. אם מספיק  SLOT 1  -הליך כמו ל  ו, אותSLOT 2הגדרת    ולחץ על  MODEלחץ 
MODE 5 את הגדרתו. פעמים תסיים 

 

לב: מעל  שים  המכשיר  של  העבודה  תקופת  תקופות  00:00  השעה  אם  לשתי  מוגדרת  להיות  צריכה   היא 

 : ך להיות מוגדר כ צריך , 8:00  --- 22:00. למשל: זמן עבודה נפרדות
SLOT 1  23:59, עצירה בשעה  22:00: עבודה החל מהשעה  ;SLOT 2  עצירה בשעה 0:01: עבודה משעה ,

8:00 


