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Handleiding Parfumdispenser. 

Om de dispenser te openen 
dient u gebruik te maken  
van de meegeleverde 
sleutel. Deze plaatst u in de 
bovenzijde, de dispenser 
klapt vervolgens open. Het 
scharnierpunt zit aan de 
muurkant, onderaan. 
 
Vervolgens maakt u het 
witte kastje met display los 
van de plastic achtwerplaat 
en bevestigt u de 
parfumcartridge aan de 
onderzijde van dit kastje. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Let op: het plaatsen van de parfumcartridge is een handigheidje. Plaats eerst de kraan van de 
spuitbus over het juk aan de onderzijde van het witte kastje. Vervolgens dient de spuitkop te worden 
ingeduwd en in de uitsparing onder het kastje te worden geplaatst. 
Schroef de dispenser tegen de muur, gebruikmakend van de twee gaten in de achterwand. Plaats 
vervolgens 2 D-batterijen aan de bovenkant van het witte kastje, en plaats het witte kastje terug in 
de muurplaat.  
 
Nu kunt u de dispenser programmeren. 
 
Nodig:   2 D-batterijen 
  1 flacon parfum (bijvoorbeeld AirWickFreshMatic) 
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PROGRAMMEREN 

Na het aanzetten komt u standaard in de programmeermodus. 
De dispenser sproeit 1 keer. 
Vervolgens drukt u op MODUS om het programmeren te 
beginnen.  
Om opties aan te passen gebruikt u +/SEL, om te bevestigen 
CONFIRM. 
 
 
 
 
Het programma loopt de volgende stappen door: 
 
SPROEI INTENSITEIT (hoe hard sproeit de dispenser) 
INTERVAL  (hoe vaak sproeit de dispenser) 
WEEKPLANNING (welke dagen sproeit de dispenser) 
DAGPLANNING  (vanaf hoe laat ’s ochtends tot hoe laat ’s avonds sproeit de dispenser) 
DATUM EN TIJD (instellen van de huidige datum en tijd) 
EINDE   (einde van instellingen) 
 
 
SPROEINTENSITEIT 
Na het induwen van knop MODE ziet u het 
volgende: door middel van het induwen van 
knop +/SEL kunt u de intensiteit van het 
sproeien aanpassen. Met CONFIRM kunt u uw 
keuze bevestigen en gaat u door naar het 
volgende hoofdstuk. 
 
 
INTERVAL     
Met interval wordt bedoeld de tussenliggende 
tijd tussen sproeimomenten. Wanneer de 
interval op 30 staat, sproeit de dispenser elke 
30 minuten. Standaard staat de interval op 30. 
Met +/SEL kunt u de tijd verhogen, met 
CONFIRM bevestigen, en gaat u door naar het 
volgende hoofdstuk. 
 
 
WEEKPLANNING 
Hier is het de bedoeling aan te geven welke 
dagen in de week er wel, en welke dagen er 
niet gesproeid moet worden. Met +/SEL kunt 
u aangeven of de dag wel mee doet in het 
geheel, met CONFIRM bevestigen, en 
doorgaan naar het volgende hoofdstuk.  
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DAGPLANNING      
Door gebruik te maken van de dagplanning 
kan worden aangegeven vanaf hoe laat tot 
hoe laat de dispenser actief is. Met +/SEL kunt 
u eerst de uren ingeven. Druk op CONFIRM 
om de uren te bevestigen. Nu kunt u de 
minuten invoeren. Nogmaals CONFIRM 
drukken zorgt dat de gegevens opgeslagen  
worden en brengt u naar het volgende hoofdstuk. 
 
DATUM EN TIJD  
Door middel van +/SEL en CONFIRM worden 
eerst de uren, dan de minuten, en dan de dag 
van de week ingesteld.  
Wanneer alles goed ingesteld en bevestigd is, 
Keert de programmeermodus terug naar het 
beginscherm. 
 
 
 
 
EINDE   
De dispenser toont de tijd, de datum, de 
intensiteit van het sproeien en de status.  
      
  

 
 

 
DICHTKLAPPEN 
Wanneer u de dispenser dicht wil klappen, kan het zijn dat het uitloopje van de parfumflacon niet 
past in de uitsparing die hier voor voorzien is. Door met uw vinger de uitloop vast te houden en iets 
naar beneden te trekken kunt u de dispenser toch sluiten. 


