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Qleaniq luchtverfrisser
Gebruiksaanwijzing 

1. Dispenseropenen/sluiten
De dispenser is uitgerust met een drukknop en/of sleutel voor openen en sluiten.

2. Batterijen verwisselen
Plaats twee nieuwe C-Cell alkalinebatterijen in de daarvoor bestemde uitsparing van de dispenser. Zorg dat de positieve (+) en 

negatieve (-) uiteinden van de batterijen in de juiste positie zijn geplaatst. 

 

CONTROLEER VOOR HET PLAATSEN VAN DE VULLING DE LCD-DISPLAY OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT DE DISPENSER  
IN DE ‘OFF’-MODUS STAAT.

3. Klok instellen
Druk op de MODE-knop totdat rechtsonder het woord Clock verschijnt. Druk op de HOUR- en MIN-knop tot u het gewenste tijdstip 

ziet. Druk daarna op de WEEK-knop om de juiste dag van de week in te stellen, waarbij 1=maandag, 2=dinsdag, 6=zaterdag en 

7=zondag, et cetera.

4. Aan/uit-tijd instellen
De dispenser is 24 uur per dag werkzaam, tenzij anders ingesteld. Druk op de MODE-knop totdat START verschijnt. Druk op de 

HOUR- en MIN-knop tot het gewenste tijdstip voor starten met sprayen is ingesteld. Herhaal deze procedure om de gewenste 

stoptijd in te stellen.

5. Spray-interval instellen
De dispenser is ingesteld op een interval van vijftien minuten. U kunt zelf andere gewenste intervallen programmeren. Druk op de 

MODE-knop totdat INTERVAL verschijnt. Druk op de MIN-knop totdat de gewenste spray-interval verschijnt (1 tot 60 minuten).

6. Aan/uit-tijd weekend instellen
Druk op de MODE-knop totdat WEEK verschijnt. Druk op de WEEK-knop om voor het weekend Aan/Uit in te stellen. Op het display 

verschijnen de cijfers 1,2,3,4,5,6,7, wat aangeeft dat de dispenser alle zeven dagen operationeel is. Om het weekend uit te schakelen, 

druk op de knop WEEK tot u alleen de cijfers 1,2,3,4,5 ziet, wat staat voor operationeel van maandag tot en met vrijdag.

7. Dispenser activeren
Om de dispenser te activeren, druk op de ON/OFF-knop. Het LED-lampje knippert nu driemaal in groen/rood en de dispenser zal 

ter controle eenmaal sprayen. 

 

LET OP: OM TE VOORKOMEN DAT DE SPRAY U RAAKT, RADEN WIJ U AAN DE SPRAYER NA STAP 7 NIET OP UZELF  
TE RICHTEN.

8. Gedurende normaal gebruik
8.1 Het groene controlelampje knippert elke vijf seconden.

8.2 Na 3.000 maal sprayen gaat het rode controlelampje knipperen om aan te geven dat u de vulling moet vervangen.

8.3 Om de weergave van het aantal maal sprayen te resetten, druk op de ON/OFF-knop.

8.4 Als er geen controlelampje knippert, staat de dispenser uit of moeten de batterijen worden vervangen

9. Batterijen vervangen
Als u de battijen binnen dertig seconden vervangt, blijft het programma werken zoals ingesteld. Doet u er langer over, dan moet u 

de dispenser opnieuw programmeren. 

 

RESET ALTIJD DE DISPENSER NA HET PLAATSEN VAN EEN NIEUWE VULLING DOOR EENMAAL OP DE ON/OFF-KNOP  
TE DRUKKEN.


