OPCJA 1 TAŚMA DWUSTRONNA

MONTAŻ NAŚCIENNY
OPCJA 2 WKRĘTY LUB ŚRUBY ŚCIENNE

Zielone światło mrugające przez pierwsze 2 minuty po
prawidłowym włożeniu wkładu oznacza właściwą instalację.
Zielone światło mrugające co 15 sekund informuje o poprawnym
działaniu.

LUB
Przetrzyj powierzchnię montażową, aby
odtłuścić jej powierzchnię i usuń folię
zabezpieczającą z dwustronnych taśm
klejących 3M.

Przyciśnij dozownik mocno do ściany
przez 30 sekund.

SYGNAŁY INFORMACYJNE DOZOWNIKA
ZIELONE ŚWIATŁO

POMARAŃCZOWE ŚWIATŁO > Wymień Wkład
Otwórz klapkę komory na baterie.
Przytwierdź dozownik używając śruby
mocującej w górnej części, tak jak na
obrazku.

Przytwierdź dozownik używając śruby
mocującej w dolnej części, tak jak na
obrazku.

INSTRUKCJA INSTALACJI

Pomarańczowe światło mrugające co 10 sekund i potrójny sygnał
dźwiękowy co 30 sekund oznacza, że wkład jest pusty.
Należy natychmiast wymienić wkład na nowy.

CZERWONE ŚWIATŁO > Wymień Baterie

Podnieś przednią pokrywę dozownika.

Otwórz klapkę komory na baterie i włóż
dwie baterie alkaiczne AA.

Jeśli w użyciu jest wkład Grande,
wybierz pożądane 30/60/90 dniowe
ustawienie. Wkład Regularny działa
tylko przez 30 dni niezależnie od
ustawienia.

Usuń foliowe opakowanie
zabezpieczające wkład.

Czerwone światło mrugające raz na 10 sekund i potrójny sygnał
dźwiękowy co 30 sekund informuje o słabych bateriach.
Czerwone światło mrugające podwójnie oznacza, że trzeba
niezwłocznie wymienić baterie na nowe 2xAA.

USTAWIENIE SYGNAŁU DZWIĘKOWEGO
Aby wyłączyć sygnalizację dźwiękową przesuń przełącznik na dół
który znajduje się po lewej stronie dozownika.

Otwórz wkład przekręcając i wciskając
nakrętkę zgodnie z wskazówkami
zegara, dwa lub więcej razy, do
momentu przebicia korka
zabezpieczającego w zaworze.

Użyj dwóch wypustów na spodzie
wkładu jako prowadnice i wepchnij
mocno do dozownika, do momentu
zablokowania zaczepów.

Zamknij pokrywę dozownika.
Migające zielone światło informuje
o właściwej instalacji wkładu.

WYMIANA ZUŻYTEGO WKŁADU

Podnieś przednią pokrywę dozownika.

Aby wysunąć pusty wkład wciśnij
przycisk na spodzie dozownika, który
zwolni blokadę.

> Dozownik może być zamontowany na dowolnej wysokości
> Rekomendowana wysokość montażu to 1,5m od podłogi
> Jeden dozownik pokrywa powierzchnię nawet do 50m²

Usuń pusty wkład, następnie wepchnij
mocno do dozownika nowy wkład, aż do
momentu zablokowania zaczepów.

info@ecouse.pl

