
Opis funkcji i instrukcja obsługi odświeżacza zapachu PXQ528 w języku polskim. 

Otwierając przednią pokrywę, pojawia się 7 przycisków (po lewej i po prawej): 

1. RESET - Usuwa aktualne ustawienia i programy, następnie można wprowadzić nowe dane 

2. SPRAY - Naciśnij ten przycisk, po zaświeceniu się dwukrotnie czerwonej i zielonej diody 

odświeżacz wypuści dozę zapachu 

3. MODE - Przycisk ten prowadzi do ustawień trybu na wyświetlaczu LCD 

4. WEEK - Ustawienia tygodnia 

5. HOUR - Ustawienia godzin 

6. MIN - Ustawienia minut 

7. ON/OFF - Przycisk ustawiający status urządzenia włączony/wyłączony 

Warto zapamiętać: Naciśnij „ON/OFF” na wyświetlaczu pojawi się „ON”, dioda LED zapali się 

dwa razy kolorem zielonym i czerwonym, odświeżacz wystrzeli jeden raz dozę zapachu i wejdzie 

w normalny stan pracy. Naciśnij ten przycisk raz jeszcze, na wyświetlaczu pojawi się „OFF”, 

urządzenie jest wyłączone ale na wyświetlacz nadal będzie wyświetlał aktualny czas. 

 

Instrukcja 

Włóż baterie (2xLR20 – brak w zestawie) do urządzenia, a także zainstaluj wkład odświeżacza. W celu 

sprawdzenia czy został on prawidłowo umieszczony naciśnij przycisk SPRAY i poczekaj na wystrzelenie 

dozy zapachu. 

1. Ustawienie rozpoczęcia i zakończenia sesji odświeżacza 

Rozpoczęcie i zakończenie sesji dozowania zapachu można ustawić od 0:00 do 24:00 

1) Naciśnij przycisk MODE, pojawi się START na wyświetlaczu, naciśnij HOUR i MIN, żeby 

ustawić czas zakończenia 

2) Naciśnij przycisk MODE raz jeszcze, pojawi się STOP na wyświetlaczu, naciśnij HOUR i 

MIN, żeby ustawić czas zakończenia 

2. Ustawienie przedziału czasu działania odświeżacza 

1) Naciśnij przycisk MODE, kiedy pojawi się INTERVAL na wyświetlaczu, naciśnij MIN żeby 

ustawić przedział czasu od 0:00 do 24:00. Możesz ustawić czas dowolnie od 1-60 minut 

3. Sprawdzanie czasów działania urządzenia i jego resetowanie 

Naciśnij przycisk MODE, kiedy SPRAY zaświeci się na wyświetlaczu, będzie widoczna 

także całkowita liczba wykorzystania dozy zapachu. Można wyzerować ten wskaźnik 

naciskając dwa razy przycisk ON/OFF (można to zrobić także podczas zmiany wkładu) 

4. Ustawienie tygodnia pracy 

Naciśnij przycisk MODE, kiedy zaświeci się na wyświetlaczu WEEK naciśnij przycisk 

WEEK, żeby ustawić pracę podczas weekendu albo brak takiej pracy. Dostępne są trzy 

cykle pracy: 

a) poniedziałek – piątek, b) poniedziałek – sobota, c) poniedziałek – niedziela 

5. Ustawienie czasu i tygodnia 

Naciśnij MODE, kiedy zaświeci się CLOCK na wyświetlaczu naciśnij HOUR i MIN, aby zmienić 

na właściwy czas, następnie naciśnij WEEK żeby zmienić tydzień. 

Kiedy urządzenie działa normalnie dioda LED będzie świeciła zielonym światłem, kiedy zaświeci się w lewym 

dolny rogu wyświetlacza LCD ikonka przekreślonej baterii znaczy, że baterii posiada niski poziom energii i 

należy ją wymienić. 

 

Opis funkcji i instrukcja obsługi odświeżacza zapachu PXQ528 w języku polskim. 

Otwierając przednią pokrywę, pojawia się 7 przycisków (po lewej i po prawej): 

1. RESET - Usuwa aktualne ustawienia i programy, następnie można wprowadzić nowe dane 

2. SPRAY - Naciśnij ten przycisk, po zaświeceniu się dwukrotnie czerwonej i zielonej diody 

odświeżacz wypuści dozę zapachu 

3. MODE - Przycisk ten prowadzi do ustawień trybu na wyświetlaczu LCD 

4. WEEK - Ustawienia tygodnia 

5. HOUR - Ustawienia godzin 

6. MIN - Ustawienia minut 

7. ON/OFF - Przycisk ustawiający status urządzenia włączony/wyłączony 

Warto zapamiętać: Naciśnij „ON/OFF” na wyświetlaczu pojawi się „ON”, dioda LED zapali się 

dwa razy kolorem zielonym i czerwonym, odświeżacz wystrzeli jeden raz dozę zapachu i wejdzie 

w normalny stan pracy. Naciśnij ten przycisk raz jeszcze, na wyświetlaczu pojawi się „OFF”, 

urządzenie jest wyłączone ale na wyświetlacz nadal będzie wyświetlał aktualny czas. 

 

Instrukcja 

Włóż baterie (2xLR20 – brak w zestawie) do urządzenia, a także zainstaluj wkład odświeżacza. W celu 

sprawdzenia czy został on prawidłowo umieszczony naciśnij przycisk SPRAY i poczekaj na wystrzelenie 

dozy zapachu. 

1. Ustawienie rozpoczęcia i zakończenia sesji odświeżacza 

Rozpoczęcie i zakończenie sesji dozowania zapachu można ustawić od 0:00 do 24:00 

3) Naciśnij przycisk MODE, pojawi się START na wyświetlaczu, naciśnij HOUR i MIN, żeby 

ustawić czas zakończenia 

4) Naciśnij przycisk MODE raz jeszcze, pojawi się STOP na wyświetlaczu, naciśnij HOUR i 

MIN, żeby ustawić czas zakończenia 

2. Ustawienie przedziału czasu działania odświeżacza 

2) Naciśnij przycisk MODE, kiedy pojawi się INTERVAL na wyświetlaczu, naciśnij MIN żeby 

ustawić przedział czasu od 0:00 do 24:00. Możesz ustawić czas dowolnie od 1-60 minut 

3. Sprawdzanie czasów działania urządzenia i jego resetowanie 

Naciśnij przycisk MODE, kiedy SPRAY zaświeci się na wyświetlaczu, będzie widoczna 

także całkowita liczba wykorzystania dozy zapachu. Można wyzerować ten wskaźnik 

naciskając dwa razy przycisk ON/OFF (można to zrobić także podczas zmiany wkładu) 

4. Ustawienie tygodnia pracy 

Naciśnij przycisk MODE, kiedy zaświeci się na wyświetlaczu WEEK naciśnij przycisk 

WEEK, żeby ustawić pracę podczas weekendu albo brak takiej pracy. Dostępne są trzy 

cykle pracy: 

a) poniedziałek – piątek, b) poniedziałek – sobota, c) poniedziałek – niedziela 

5. Ustawienie czasu i tygodnia 

Naciśnij MODE, kiedy zaświeci się CLOCK na wyświetlaczu naciśnij HOUR i MIN, aby zmienić 

na właściwy czas, następnie naciśnij WEEK żeby zmienić tydzień. 

Kiedy urządzenie działa normalnie dioda LED będzie świeciła zielonym światłem, kiedy zaświeci się w lewym 

dolny rogu wyświetlacza LCD ikonka przekreślonej baterii znaczy, że baterii posiada niski poziom energii i 

należy ją wymienić. 

 


