
Scentiment – Inspired By Scent
ELECTRONIC DIGITAL DISPENSER

ПРОГРАМИРУЕМ ДИСПЕНСЪР

INSTALLATION 
It  is  recommended  that  the  unit  be  installed  high  on  the
wall(above  2.0m)  to  avoid  the  sprayed  aerosol  coming  into
contact with passers-by and to the reduce the risk of vandalism, 
Ensure that space is available above the dispenser to allow access
for front cover opening. 
МОНТАЖ 
Препоръчително  е  устройството  да  се  монтира  високо  на
стената  (над  2,0  м),  за  да  се  избегне  пръскането  на
ароматизатора върху минувачите  и намаляване на риска от
вандализъм. Уверете се, че има достатъчно свободно място,
за да се осигури  достъп до предния капак за отваряне. 
GENERAL FUNCTIONS 
Push down the top ball and open the front cover, you will see 7
pcs colorful buttons: 
ОБЩИ  ФУНКЦИИ  Натиснете  надолу  кръгчето,което  се
намира отгоре и  отворете предния капак,  ще видите 7 бр.
цветни бутони: 
1. RESET 
It  can clear away precious function setting and programs, then
reset new desired programs 
1. RESET/ИЗЧИСТИ 
С този бутон  може да  се  изчисти  предишна  настройка  .2.
SPRAY 
(Ensure the spray nozzle away from your face) 
Push this button, then unit will spray 1 time after LED flash to
test the working condition 
2.  SPRAY/ПРЪСКАНЕ  (Уверете  се,  че  отвора  е  далеч  от
лицето  ви)  С  натискането  на  този  бутон  устройството  ще
впръсне  един   път,  след  като  светодиодът  светне  ,  за  да
тествате работно състояние. 
3. MODE 
The following mode will appear on the LCD display when push
this  button:
START/STOP/SPRAY/INTERVAL/WEEK/HOUR/MIN 
3.  MODE/РЕЖИМ  След  като  натиснете  този  бутон  на
дисплея ще се появяват  поетапно следните неща:  START /
STOP / SPRAY/ WEEK / HOUR /  MIN.
4. WEEK 
You can set week by pushing it 
4. WEEK/СЕДМИЦА 
С натискането  на  този  бутон  можете  да  настроите  ден  от
седмицата. 

5. HOUR 
You can set hour by pushing it 
5.HOUR/ЧАС  С  натискането  на  този  бутон  можете  да
настроите часа.
 6. MIN 
You can set minute by pushing it 
6. MIN/МИНУТИ
С натискането на този бутон можете да настроите минутите.
7. ON/ OFF
Set the unit power ON or OFF 
Please note:  Push this button, the LCD will display “ON”, the
LED will flash green and red color 3 times each, then unit spray
1 time and enter into normal working condition; 
Push this button again, the LCD will display “OFF”, the unit is
power off, but LCD also display time.
7.ON/OF/ВКЮЧВАНЕ / ИЗКЮЧВАНЕ Задайте  включване
или изключване. Моля, обърнете внимание: Когато натиснете
този бутон, на дисплеят ще се покаже, че апаратът е включен,
светодиодът ще светне  зелено и червено (3 пъти всеки),  а
след  това  звено  спрей  ще  влезе  в  нормално  работно
състояние; С натискането на този бутон отново, на екрана ще
се  появи  "изключване",  апаратът  няма  да  впръсква,  но  на
дисплея ще се показва часа..
LED Indicator 
When the unit working normally, the LED will flash green color,
When the LED flash red, it means the unit already spray 3000
times and aerosol will finish, and mind you to replace new refill
can. 
LED  Indicator/Светодиоден  индикатор  Когато
устройството  работи  нормално,  светодиодът  свети  в  зелен
цвят.  Когато светодиодът свети в червено това означава,  че
устройството вече е пръскало 3000 пъти и ароматизаторът е
на привършване и трябва да сте в готовност да го подновите
с нов. 
LCD Display 
The LCD display time normally, when it display a battery pattern
on the bottom left  corner,  it  means the batteries  low capacity,
then need to replace new batteries. 
LCD  Display/Дисплей  На  дисплеят  в  долния  ляв  ъгъл  се
показва състоянието на работния режим на батерията и кога
тя е за смяна. 
3. Set spray interval 
Push the MODE button, when INTERVAL appears on the LCD, 
Push the HOUR and MIN buttons and set the interval  time to
your need, and spray interval time within 23 hours 59minutes can
be selected. 
3. Задайте интервал на пръскане Натиснете бутона MODE,
когато  на  дисплея  се  изпише  INTERVAL,  използвайте

бутоните  HOUR  и MIN,  за  да  настроите  интервала  на
впръскване  според  Вашите  нужди.  Можете  да  изберете
интервал на впръскване  в рамките на 23 часа и 59 минути 
4. Set Weekend working 
Push the MODE button, when WEEK appears on the LCD, then
push the WEEK button to set the weekend working or not, there
are 4 working cycles to choose: 
1,2.3.4.5(Unit work form Monday to Friday) 
1.2.3.4.5.6.7 (Unit work form Monday to Sunday) 
1.2.3.4.5.6(Unit work form Monday to Saturday) 
1.2.3.4.5.7(Unit work form Monday to Friday and Sunday) 
4.  Определете  уикенд  работа  Натиснете  бутона  MODE,
когато  на  дисплея  се  изпише WEEK  използвайте  бутона
WEEK , за да определите дали диспенсърът ще работи през
уикенда. Има 4 работни цикъла: 1,2.3.4.5 (работен режим от
понеделник  до  петък)  1.2.3.4.5.6.7  (работен  режим
понеделник  до  неделя)  1.2.3.4.5.6  (работен  режим  от
понеделник  до  събота)  1.2.3.4.5.7  (работен  режим  от
понеделник до петък и неделя) 
5. Set the time and the week: 
Push  the  MODE button,  when  CLOCK appears  on  the  LCD,
push the HOUR and MIN buttons to set the correct time; 
Then push the week button to set the week. 
5.  Задайте  часа  и  седмицата:  Натиснете  бутона  MODE,
когато  часовникът  се  появи  на  дисплея,  използвайте
бутоните  HOUR и MIN, за да настроите точното време. След
това натиснете бутона WEEK, за да настроите точния ден от
седмицата.

OPERATE  WITH  TWO  ALKALINE  BATTERY  RL6  AA  1.5V

РАБОТИ С 2 БРОЯ АЛКАНИ БАТЕРИИ    RL6 AA 1.5V
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