
 Zielona pulsująca dioda = urządzenie aktywne
 Czerwona pulsująca dioda = wymień obudowę 

zapachową

 
 Brak sygnałów świetlnych = wymień obudowę

zapachową i baterię
 Sygnał dźwiękowy = wymień obudowę zapachową

Easy Fresh 2.0- instrukcja obsługi

Górny uchwyt

Otwór na śrubę

Dolny przycisk

Dioda LED 

Czujnik światła 

Komunikaty urządzenia:

Wskaźniki wymiany 
- dioda LED

Przycisk do 
wymiany

Podlega  
recyklingowi

Sygnał
dźwiękowy

Elektroniczny odświeżacz 
powietrza z wymienną obudową 

zapachową

Easy Fresh zapewnia stałą ilość unoszącego się aromatu przez 30 dni. Cykl urządzenia jest zaprogramowany  
na 4 tygodnie- czas użytkowania 1 wymiennej obudowy zapachowej. W pierwszym tygodniu urządzenie działa w trybie 
ekonomicznym, mając najdłuższe przerwy w aktywności wiatraczka. W kolejnych tygodniach intensywność aromatu 
obudowy stopniowo maleje, a aktywność urządzenia wzrasta. W czwartym tygodniu urządzenie działa bez przerwy. Po 30 
dniach cykl zostaje zakończony a pulsująca, czerwona dioda LED sygnalizuje konieczność wymiany obudowy zapachowej. 
Jeśli w ciągu 3 dni nie dojdzie do wymiany, urządzenie zacznie wydawać sygnał dźwiękowy. 

Instrukcja obsługi:

1. Włóż do urządzenia baterię typu C. W ciągu 10 sekund zacznie pulsować zielona dioda LED
2. Zawieś obudowę zapachową na górny uchwyt i przymocuj ją przy pomocy dolnego przycisku
3. Po 30 dniach, wymień obudowę zapachową. Odinstaluj obudowę naciskając dolny przycisk. Po ściągnięciu obudowy,

czerwona i zielona dioda LED zaczną pulsować, co oznacza automatyczne zresetowanie i ponowne ustawienie
30-dniowego cyklu

4. 4. Załóż nową obudowe (punkt 2)

Instrukcja dotycząca montażu: 

Montaż z wykorzystaniem śruby
1. Wybierz miejsce odpowiednie dla odświeżacza,
2. przytrzymaj urządzenie w wybranym miejscu i oznacz miejsce na śrubę,
3. wywierć otwór w zaznaczonym punkcie i zamocuj kołek,
4. zamontuj dozownik i wyrównaj za pomocą śruby.

Montaż z wykorzystaniem taśmy obustronnie klejącej
1. Dokładnie oczyść miejsce, w  którym zdecydowałeś się umieścić

odświeżacz,
2. usuń części zabezpieczające taśmę klejącą i przymocuj urządzenie

do ściany,
3. umieść obudowę zapachową na urządzeniu.




