MANUAL DE INSTRUÇÕES – APARELHO AROMATIZADOR
LEGENDAS TRADUZIDAS DO DISPLAY:
1. 2ª feira:  ativado X não ativado
2. 3ª feira:  ativado X não ativado
 = SIM
3. 4ª feira:  ativado X não ativado
X = NÃO
4. 5ª feira:  ativado X não ativado
5. 6ª feira:  ativado X não ativado
6. Sábado:  ativado X não ativado
7. Domingo:  ativado X não ativado
8. SET: Ao piscar SET, acerte a hora local e confirme o dia da semana
9. WORK: Ao piscar WORK, escolha  ativado ou X não ativado - para cada dia
10. 24H: Ao piscar 24H, escolha  ativar 24H ou X desativar 24h.
11. ON: Quando ON piscar = ajustar o horário que iniciará o funcionamento
12. OFF: Quando OFF piscar = ajustar o horário que cessará o funcionamento
13. LOW: Quando LOW estiver piscando, deve-se trocar as pilhas
14. COUNT: Mostra quantos jatos de spray foram utilizados
Instale o aparelho sobre um móvel ou pregue-o na
15. INT: Intervalo de tempo do spray programado (de 01 até 60 minutos)
parede a uma altura mínima de 2,20 m.
Utilize
PREGO (3 ou 4cm) ou PARAFUSO c/ BUCHA.
BOTÕES DE OPERAÇÃO:

● POWER: Aperte para ligar/desligar (desligue sempre antes de trocar as pilhas, mantendo assim a programação anterior)
● MODE: Aperte para iniciar o(s) modo(s) de ajuste (INICIAR A PROGRAMAÇÃO)
● ADJUST: Aperte sempre este botão para ajustar cada seleção (AJUSTAR)
● ENTER: Aperte sempre este botão para confirmar cada seleção (CONFIRMAR O AJUSTE)
● TEST: Aperte para demonstração/teste do spray, pressione uma vez com o spray direcionado para longe do rosto
● COUNT RESET: Mantenha apertado por 5 segundos para zerar o registro (limpar a contagem dos nºs de jatos de spray)
● LIGHT (LUZ INDICADORA) Verde = aparelho funcionando normalmente / Vermelho = recarregar o frasco/refil
CONFIGURANDO O APARELHO:
Primeiro insira as 03 (três) PILHAS ALCALINAS AA no local indicado, ajustando o corpo da fita de tecido no interior do recipiente e
deixando a ponta da fita para fora, visando facilitar a retirada das pilhas no momento da próxima troca. Depois pressione POWER
PASSO 1) MODO SET: PARA AJUSTAR O RELÓGIO COM O HORÁRIO LOCAL (horas e minutos do dia)
1. Pressione MODE..... Quando SET estiver piscando, pressione ADJUST e vá clicando nessa tecla até acertar a hora local do relógio.
Após acertar a hora desejada, pressione ENTER para confirmar
2. Depois, pressione ADJUST e vá clicando nessa tecla até acertar os minutos do relógio. Após acertar os minutos, pressione ENTER
3. Depois, pressione ADJUST e vá clicando até acertar o DIA ATUAL () da semana. Depois pressione ENTER para confirmar
PASSO 2) AJUSTE DOS DIAS DA SEMANA QUE VOCÊ DESEJA QUE O APARELHO FUNCIONE (PROGRAMAÇÃO)
1. Pressione ADJUST para selecionar segunda-feira (MO) e escolher  ou X, e pressione ENTER para definir se neste dia o aparelho
funcionará. Repita o processo de escolha nos demais dias clicando em ADJUST p/ selecioná-los, sempre clicando depois em ENTER para
confirmar a sua escolha e passar para a próxima casinha. - Lembre-se :  = SIM (funcionar neste dia) e X = NÃO (não funcionar neste dia)
PASSO 3) MODO INT: INTERVALO DE TEMPO DOS JATOS DE SPRAY (PROGRAMAÇÃO)
1. Vá pressionando ADJUST p/ ajustar o intervalo de tempo (de 01 a 60 min.) e pressione ENTER p/ confirmar e ir ao próximo passo
PASSO 4) MODO 24H (PROGRAMAÇÃO)
1. Pressione ADJUST p/ selecionar 24H  (funcionará as 24 horas do dia, sem intervalo) ou 24h X (funcionará nos horários/intervalos
que você determinará na próxima fase) e pressione ENTER para confirmar sua escolha. (Sugerimos selecionar 24H = X)
PASSO 5) MODO ON (A HORA PROGRAMADA EM QUE O APARELHO COMEÇARÁ A FUNCIONAR)
1. Pressione ADJUST p/ acertar a hora em que o aparelho começará a funcionar (ex.: 9 :__ h.), depois pressione ENTER p/ confirmar
2. Pressione ADJUST p/ acertar os minutos (ex.: __: 30 min.) visando completar a operação, depois pressione ENTER p/ confirmar e ir
ao modo OFF (piscará o letreiro OFF)
PASSO 6) MODO OFF (A HORA PROGRAMADA EM QUE O APARELHO CESSARÁ O FUNCIONAMENTO):
1. Pressione ADJUST p/ acertar a hora em que o aparelho cessará de funcionar (ex.: 19 :__ h.), depois pressione ENTER p/ confirmar
2. Pressione ADJUST p/ acertar os minutos (ex.: __: 15 min.) visando finalizar a operação, depois pressione ENTER p/ confirmar

PRONTO!
AGORA USE UM PEQUENO FUNIL PARA ABASTECER O FRASCO/REFIL COM A FRAGRÂNCIA DE SUA PREFERÊNCIA,
FECHE A TAMPINHA PLÁSTICA E ENCAIXE O FRASCO/REFIL COM PRECISÃO NO INTERIOR DO APARELHO.

