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TECHNICKÝ LIST 
Elektrický osvěžovač vzduchu 

 HC 121 096 
 

 
Popis výrobku: 
Automatický dávkovač vonné esence je vhodným zařízením pro zajištění příjemné vůně 
v uzavřeném prostoru.  Dávkovač je vyroben ze stabilního materiálu odolného proti rozbití. 
Lehce omyvatelný hladký povrch brání ulpívání prachu a nečistot. Toto zařízení je řízeno 
senzorem a lze ho velmi jednoduše programovat pro samorozprašování v určitých intervalech 
anebo v denním nebo nočním režimu. Při správné funkci zařízení svítí zelená kontrolka. 
Červená kontrolka signalizuje vyprázdnění nádobky s vonnou esencí. Díky těmto všem 
možnostem je toto zařízení velmi úsporné při svém použití. Automatický dávkovač je 
uzamykatelný pomocí plastového klíče a je dodáván společně s jedním balením citrónové 
vonné esence a včetně montážního materiálu. 
 

Technická data:    
Rozměry:   80 × 80 × 200 mm 
Hmotnost:   360 g 
Materiál:   ABS plast 
Napájení:   2 tužkové baterie AA   

(baterie nejsou součástí standardní dodávky) 
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Schéma: 

 
Obrázek č. 1      Obrázek č. 2 

 

Doporučené příslušenství: 
HC 121041/1 – vonná esence citrónová ve spreji (290 ml) – obsahuje 3000 dávek 
HC 121041 – vonná esence citrónová ve spreji – 6 ks  v balení 

- Extrémně hořlavý aerosol  

o nevystavujte vlivu zdrojů zapálení -otevřeného ohně a přímého slunečního záření 

o skladujte při teplotách do 50 °C 

o ani plné ani prázdné nádoby neprorážejte ani neházejte do ohně 

o nestříkejte do ohně ani na rozpálený materiál 

o chraňte před dětmi 

- 1 tlaková nádobka obsahuje 3000 dávek 

- složení vonné esence je příznivé pro ochranu životního prostředí 

Návod k použití: 
- Montáž  

o je doporučena v minimální výšce 2,2 m (montážní materiál je součástí dodávky) 

o Zařízení je napájeno pomocí 2 tužkových, nejlépe alkalických, baterií AA (baterie nejsou 

součástí dodávky). Baterie vždy vkládejte a vyndávejte jen pokud je zařízení vypnuté. 

- Možnosti nastavení: 

o časový interval lze nastavit v délce 7,5 minut, 15 minut, 30 minut (viz Schéma obr. č. 2) 

o lze nastavit činnost během dne, v noci nebo po dobu 24 hodin (viz Schéma obr. č. 2) 

 nastavení funkce po dobu 24 hodin – přístroj bude vypouštět vonné dávky 

v předem nastavených intervalech pod celou dobu 24 hodin stejně 
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 nastavení funkce během noci – přístroj bude vypouštět vonné dávky v předem 

nastavených intervalech pouze v případě, že nebude svítit světlo 

 nastavení funkce během dne – přístroj bude vypouštět vonné dávky pouze za 

denního světla nebo při rozsvícení světla. 

- Náhradní náplň  

o do přístroje se vkládá podle obrázku č. 1 v kapitole Schéma 

o po vložení baterií se přístroj aktivuje podle nastavení.  

o Pokud přístroj nefunguje, zkontrolujte vypínač ON/OFF 

o Po zapnutí přístroje začne blikat zelená LED kontrolka po dobu cca 5 s. V takovém případě 

je náplň s vonnou esencí připravena a ve správné poloze. 

o Pokud svítí červená LED kontrolka, znamená to, že je náplň vonné esence vyčerpána (po 

3000 dávkách). V takovém případě je nutné náplň vyměnit za novou. Před výměnou je 

vždy nutné přístroj vypnout a tím dojde k vymazání záznamu o počtu použitých dávek. Pak 

červená LED kontrolka zhasne. 

- Funkce CDS senzoru: 

o Tento senzor identifikuje přítomnost nebo nepřítomnost světla a podle toho automaticky 

uvádí do provozu nebo vypíná přístroj při denním nebo nočním nastavení. 

Likvidace:  
Prázdné nádobky nepropichujte a nevhazujte do ohně. Obaly odevzdejte k recyklaci. 
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