
FRE-PRO MY FRESH – Návod na použitie 

Aktívny mechanický osviežovač priestoru 

Popis prístroja: 

 

1 zobrazenie 
2 mechanizmus otvárania 
3 prepínač nastavenia 
4 batérie typu AA 
5 senzor pohybu 
6 ventilátor 
 
 
FRE-PRO MY FRESH sa používa na prevoňanie osobných priestorov, miestností, kancelárií a toaliet. 
Zariadenie vyžaduje na prevádzku 1x batériu LR6 (AA). 

Použitie prístroja: 

Pomocou kľúča otvorte prednú časť zariadenia. Vložte batériu LR6 (AA) do vnútornej časti predného 
krytu. Upozornenie. Nepoužívajte prístroj s iným typom batérie, ako je uvedené. Vložte vonnú kazetu 
MY FRESH (predáva sa samostatne) tak, aby vyrezaná časť zapadla na kryt optického snímača. 
Zatvorte kryt a vložte ho do priehradky, jednotka sa sama spustí.Tip: pomocí přepínače Lo/Hi můžete 
měnit intenzitu provonění. Lo – nižší intenzita, Hi – vyšší intenzita. 

Výmena náplne: 

Doba trvania vône na jedno naplnenie je približne 30 dní v závislosti od nastavenia a umiestnenia 
zariadenia. Na dosiahnutie najlepších výsledkov vymieňajte kazetu v jednotke každých 30 dní. Ak 
chcete vymeniť kazetu, otvorte prednú časť jednotky pomocou kľúča, vyberte starú vonnú kazetu a 
nahraďte ju novou. Kryt prístroja opäť zatvorte. 

 

 



Tipy na umiestnenie: 

Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho prevoňania umiestnite jednotku približne jeden meter od 
hornej polovice tela používateľa. Ak sa používa v toaletnej kabíne, umiestnite ho na bočnú stenu vo 
výške približne 60 cm od podlahy. Neumiestňujte ho za osobu, ktorá používa toaletu. Vždy ho 
umiestnite tak, aby senzor pohybu mohol snímať používateľa. 

Tipy na montáž: 
Na prilepenie na stenu použite priloženú montážnu pásku. Pred lepením povrch odmastite a 
odstráňte z neho nečistoty. 
 
Bezpečnostné informácie a likvidácia zariadenia 
 
Nebezpečenstvo: Plastové tašky môžu byť nebezpečné. Plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu 
dojčiat a batoliat, aby ste zabránili nebezpečenstvu zadusenia. 
 
Zariadenie nevyhadzujte do kontajnera na zmesový odpad. Zariadenie sa musí zlikvidovať buď v 
špeciálnom kontajneri, alebo odovzdať na recykláciu na určenom zbernom mieste. 
 
Usmernenia RoHS: 
 
Výrobok spĺňa požiadavky smernice 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných 
látok v elektronických a elektrických zariadeniach. 
 


