
FRE-PRO MY FRESH- Instrukcja obsługi  
 

MYFRESH PERSONAL AIR FRESHENER- ODŚWIEŻACZ Z DETEKTOREM RUCHU 
 

Opis urządzenia: 

 

 
1 wyświetlacz 
2 mechanizm otwierania 
3 przełącznik  
4 bateria AA 
5 czujnik ruchu 
6 wentylator 
 
Urządzenie FRE-PRO MY FRESH zostało stworzone do odświeżania powietrza Twojego najbliższego, 
otoczenia: pokoju, biura, toalety. Do działania urządzenia jest potrzebna 1x bateria LR6 (AA) . 
 
Korzystanie z urządzenia MY FRESH: 

Użyj plastikowego klucza i otwórz przednią  część urządzenia. Umieść baterię LR6  (AA) wewnątrz 
przedniej części. UWAGA! Nie wkładaj  do urządzenia innego rodzaju baterii niż zalecany. Włóż wkład 
zapachowy MY FRESH  (sprzedawany osobno) tak, aby wycięta część znalazła się   przy czujniku 
ruchu.  Zamknij obudowę i umieść urządzenie w wybranym przez Ciebie miejscu. MY FRESH uruchomi 
się samodzielnie. 
 
Wskazówka: 
Możesz zmieniać intensywność aplikowanego zapachu, używając przełącznika Lo/ Hi.  
Lo-  niższa intensywność,  
Hi- wyższa intensywność. 
 
Komunikaty urządzenia: 
 
Pulsująca czerwona dioda=  wymień wkład zapachowy i baterię  
Pulsująca zielona dioda=  wentylator jest aktywny 
Komunikat „REPLACE“ na wyświetlaczu= wymień wkład zapachowy i baterię  



 
 
Wymiana wkładu zapachowego: 

W zależności od wybranej intensywności oraz umieszczenia urządzenia, wkład zapachowy spełnia 
swoją funkcję około 30 dni. Dla uzyskania najlepszego efektu zaleca się wymianę wkładu 
zapachowego w urządzeniu po 30 dniach.  Żeby wymienić wkład zapachowy, użyj plastikowego klucza 
i otwórz przednią część urządzenia. Wyjmij zużyty wkład i zastąp go nowym. Ponownie zamknij 
obudowę urządzenia.  
 
Wskazówki dotyczące umieszczenia urządzenia: 

Aby wykorzystać cały potencjał urządzenia i uzyskać najlepszy efekt umieść urządzenie około jednego 
metra od górnej połowy ciała użytkownika.  W przypadku instalacji w kabinie WC umieść  urządzenie 
na bocznej ścianie w odległości około 60 cm od podłogi. Nie umieszczaj urządzenia za   osobą 
korzystającą z toalety. Zawsze instaluj urządzenie tak, aby czujnik ruchu mógł wykryć użytkownika.  
 
Wskazówki dotyczące montażu: 

Przed instalacją, przygotuj podłoże: dokładnie  oczyść powierzchnię i pozbaw ją ewentualnych 

zabrudzeń. Użyj dołączonej do urządzenia taśmy obustronnie  klejącej i przyklej urządzenie  

w wybranym miejscu.  

Środki ostrożności i informacje dotyczące likwidacji/ utylizacji odpadów   

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo uduszenia się! Plastikowe torebki mogą zagrażać zdrowiu i życiu. 
Trzymaj je z daleka od dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.  
 
OSTRZEŻENIE: Nie wyrzucaj urządzenia razem z innymi odpadami. Urządzenie należy oddać  
do recyklingu w jednym z punktów ZSEE. 
 
Dyrektywa RoHS: 

Opisany powyżej produkt spełnia wymagania dyrektywy 2011/65/UE dotyczącej ograniczania 
stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym.   
 
Dystrybutor w UE 

KALVEI, s.r.o. 
Americká 22, 120 00 Praha 2 
Czechy 
tel: +420 222 515 930 
e-mail: info@kalvei.cz 
 


