
 

 

 

Handleiding Microburst luchtverfrisser: 

• Open de luchtverfrisser door met een hand aan de zijkant het grijze knopje in te drukken en met de 

andere hand de witte kap nar voren te trekken en op het display te drukken. 

• Plaats 2 engelse staaf batterijen (LR14) aan de linker kant met de + pool naar boven. 

• Plaats een volle spuitbus 

• Druk op de ON / OFF knop (in het display verschijnen even alle symbolen) 

Instellen van het aantal dagen dat de vulling mee moet gaan ;    

• Druk op de knop MODE 

• Druk op de knop ADJUST tot het gewenste aantal dagen in de display verschijnt(30-60-90) 

• Druk op ENTER om de voorkeuze vast te leggen 

 

Instellen dagtijd; 

• Druk opnieuw op MODE 

• Stel de huidige tijd in door een aantal keren op ADJUST te drukken of houdt ADJUST langdurig vast. 

•  LET OP: in de display verschijnt naast time ( tijd) AM (0.00 – 12.50 uur) OF PM (01.00-12.00 uur). 

• Druk op ENTER om de juiste dagtijd vast te leggen. 

 

Instellen van de werktijd van de dispenser; 

• Druk op MODE 

• Druk op ADJUST en kies voor 8-12-16 of 24 uurs werking per dag. 

• Druk op ENTER om de keuze vast te leggen. 

 

Instellen van de starttijd van de dispenser; 

• Druk op ADJUST om de starttijd van de dispenser in te stellen. 

• LET OP instellen kan ook hier weer op AM(nacht-ochtend ) /PM (middag –avond)  

• Starttijd vastleggen door op ENTER te drukken. 

Instellen van de huidige dag; 

• Druk op ENTER. 

• Druk op ADJUST tot de huidige dag in beeld staat SUN→ SAT. 

• Huidige dag vastleggen door op ENTER te drukken. 

 



 

Instellen van het aantal werkende dagen per week ;  

• LET OP er kunnen “slechts” 2 dagen als NIET WERKEN worden ingegeven. 

• Druk op ENTER om naar de NIET werkende dag door te stappen. 

• Pas de on/off keuze (in het display)  aan met de ADJUST knop. 

• Druk op ENTER om de keuze vast te leggen. 

• Druk net zoveel keer op ENTER totdat er een lange pieptoon klinkt en het display terug schakelt naar 

30-60 of 90 

 

De dispenser is nu gereed om te gaan werken. 

• Sluit de kap van de dispenser door deze goed dicht te drukken tegen de wand. 

Spuitbus / vulling vervangen; 

• Na het aantal ingestelde dagen(30-60 of 90) staat de teller in de display op 00. 

• Open de dispenser, en vervang de lege vulling voor een nieuwe. 

• Druk 1x op RESET  (je hoort een pieptoon) en sluit de dispenser. 

Batterijen vervangen; 

• In de display wordt met de  batterij indicator aangegeven “batterij leeg” . 

• Neem de oude batterijen eruit en doe er, binnen 1 minuut,  nieuwe batterijen in. 

 

“HARDE RESET” TOEPASSEN; 

• Houdt de RESET knop zo lang ingedrukt totdat er een pieptoon 

volgt en in de display alle symbolen oplichten. 

• De dispenser loopt een reset programma af in het display. 

• In het display verschijnt 00 en men hoort een dubbele pieptoon 

• Druk nogmaals 1x  op RESET en begin helemaal van voor af 

aan met het instellen van de dispenser. 

 


